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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 23-09-2011  
 

Ημερομηνία συνεδρίασης : 23 Σεπτεμβρίου 2011 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Παρασκευή, ώρα 19:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 19-09-2011 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 6 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Κατσουνάκης Κυριάκος, Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος, Παμφίλης 

Απόστολος 

Απόντα μέλη : 1 

Λουκάς Δημήτριος 

 
ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2011-
2012, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 282 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.:103/2011    
    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 

«εκλογής νέου Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2011-2012, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 282 του Ν.3852/2010», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις 02.08.2011 ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, κος 

Τσαπρούνης Μέγας υπέβαλλε εγγράφως στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 54, παρ.3 του Ν.3852/2010, την παραίτησή του από Δημοτικός Σύμβουλος, 

η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ:17140/02.08.2011. 

Ο παραιτηθείς Δημοτικός Σύμβουλος μετείχε στην Οικονομική Επιτροπή, ως 

τακτικό μέλος και είχε εκλεγεί ως Αντιπρόεδρος, κατά την πρώτη συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (αριθμός απόφασης Ο.Ε.: 1/2011), σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10. 

Με την υπ’ αριθμ. 190/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, έγινε 

η εκλογή ενός τακτικού και δύο αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 
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Επιτροπής από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 74, παρ.1, 2 & 3 του Ν.3852/2010. Ως τακτικό μέλος εκλέχθηκε 

ο κος Λουκάς Δημήτριος και ως αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ. Ελ Αγιούμπ Ατάλλα και 

Βελετάκου Ευαγγελία. 

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του νέου μέλους της, θα πρέπει 

να εκλέξουν μεταξύ τους, με φανερή ψηφοφορία, τον νέο Αντιπρόεδρο, ο οποίος 

προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο 

πρόεδρος της Επιτροπής. 

  Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της 

μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα. Ο κος Λουκάς Δημήτριος, αν και νόμιμα 

κληθείς, απουσίαζε από τη συνεδρίαση. Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής προτάθηκε ο κος Απόστολος Παμφίλης. 

Στη συνέχεια άρχισε με φανερή ψηφοφορία μεταξύ του συνόλου των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίοι ψήφησαν ονομαστικά. Μετά το τέλος της πιο πάνω 

ψηφοφορίας, ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, σύμφωνα με το οποίο για το αξίωμα του 

Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής ο κος Απόστολος Παμφίλης έλαβε έξι (6) 

ψήφους επί συνόλου έξι (6) ψηφισάντων. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη της: 

− την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 

− τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας 

− την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας 

Εκλέγει 
Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής τον κο Απόστολο Παμφίλη, ο οποίος 

συγκέντρωσε έξι (6) ψήφους, επί συνόλου έξι (6) ψηφισάντων. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί μη ασκήσεως 
εφέσεως κατά της 87/2011 αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
Αρ. Απόφ.: 104/2011    
    Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα 

εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 

κοινοποίηση προς το Δήμο της υπ’ αριθμ.87/2011 αποφάσεως Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήματος Αμοιβών), με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή της 

δικηγόρου Καλλιόπης Μανώλη κατά του πρώην Δήμου Κερατέας, για αμοιβές της 
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που όφειλε να καταβάλλει ο Δήμος μετά από την ανάθεση σε αυτήν του χειρισμού 

δικαστικών και εξωδίκων ενεργειών, τις οποίες και πραγματοποίησε. 

Το ποσό που επιδικάζεται ανέρχεται σε 14.308,10 euro, με τους νόμιμους 

τόκους υπερημερίας και επιπλέον 400,00 euro δικαστική δαπάνη, μετά από 

περιορισμό του αρχικού αιτήματος της αγωγής της που ανερχόταν στο ποσό των 

76.423,68 euro. 

Επίσης, γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι κατά την εκδίκαση 

της παραπάνω αγωγής ο Δήμος Κερατέας είχε εκπροσωπηθεί από τον πληρεξούσιο 

δικηγόρο του, κο Δημήτριο Ραϊκόπουλο, ο οποίος μετά τον ανωτέρω περιορισμό του 

αιτήματος της αγωγής, προέβει σε δήλωση συνομολόγησης της αγωγής και έτσι αυτή 

έγινε δεκτή. 

Σχετικό είναι το από 19.09.2011 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, 

σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει λόγος ασκήσεως εφέσεως εκ μέρους του Δήμου 

κατά της ανωτέρω αποφάσεως, λόγω της δικαστικής ομολογίας της αγωγής, στην 

οποία είχε προβεί ο Δήμος με τον εκπρόσωπό του. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη την υπ’ 

αριθμ.87/2011 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και το από 19.09.2011 

έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Να μην ασκηθεί έφεση κατά της ανωτέρω 87/2011 αποφάσεως Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών για τους λόγους που αναφέρθηκαν και να καταβάλλει το ποσό 

των 14.308,10 €, με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας και επιπλέον το ποσό των 

400,00 € για δικαστική δαπάνη στη δικαιούχο δικηγόρο. 

ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
ΖΩΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ» 
Αρ. Απόφ.:105/2011    
    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, εκτός 

ημερήσιας διάταξης, περί «Οριστικής παραλαβής της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 
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Με την υπ’ αριθμ.65/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 

απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΖΩΝΗΣ 

ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ. Η 

συγκεκριμένη μελέτη ανήκει στην κατηγορία 16 (τοπογραφικές μελέτες). Η ανάθεση 

έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και τις σχετικές 

διατάξεις του Ν.3316/2005. 

Η σύνταξη της μελέτης ανατέθηκε στην κα Κίτου Ερασμία, διπλωματούχο 

Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό - μέλος Τ.Ε.Ε. –Α.Μ. 86767, με έδρα Αγίου 

Νικολάου 10, Λάρισα, με ΑΦΜ 061756370, Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας, έναντι του ποσού των 

9.750,00 euro (πλέον ΦΠΑ 23%). 

Στις 21.09.2011 ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε την ανωτέρω 

μελέτη και πιστοποίησε ότι η μελέτη έχει ποσοτικά και ποιοτικά περατωθεί, η δε 

ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις της.  

Η έγκριση και η παραλαβή της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 37 του Ν.3316/2005. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

- Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 

- Την υπ’ αριθμ. 65/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε 

η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

- Την με ημερομηνία 21.09.2011 εγκριτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει και παραλαμβάνει την μελέτη με τίτλο:«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

ΖΩΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ», η οποία εκπονήθηκε και παραδόθηκε εμπρόθεσμα από 

την κα Κίτου Ερασμία, διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό - μέλος 

Τ.Ε.Ε. με Α.Μ. 86767, με έδρα Αγίου Νικολάου 10, Λάρισα, με ΑΦΜ 061756370, 

Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας. 

ΘΕΜΑ: Αγωγή Ζαχαρία Καπλανίδη, Σοφίας Παπαγιάννη, ZITA CONGRESS 
AND TRAVEL ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 
Αρ. Απόφ.:106/2011    
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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 

«αγωγής Ζαχαρία Καπλανίδη, Σοφίας Παπαγιάννη, ZITA CONGRESS and TRAVEL 

και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ», γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η υπόθεση της 

από 28.02.2008 αγωγής της ανωτέρω εταιρείας, με αντικείμενο 8.319.263,93 euro, η 

οποία εκδικάζεται στις 20.10.2011, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

είχε ανατεθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στο δικηγορικό γραφείο Λοΐζίδη. 

Προ ημερών επέστρεψε με courier στο Δήμο το αντίγραφο της αγωγής και 

γνωστοποιήθηκε ότι το συγκεκριμένο γραφείο δεν θα χειριστεί την υπόθεση.  

Σχετικό είναι το από 21.09.2011 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, 

σύμφωνα με το οποίο, λόγω του όγκου της υποθέσεως και της σοβαρότητας της, 

αλλά και των προθεσμιών που τάσσει η Πολιτική Δικονομία είναι αδύνατη η αξιόπιστη 

εκπροσώπηση του δήμου με σύνταξη, εμπροθέσμως, προτάσεων, φακέλου και 

λοιπά. Η μόνη δυνατότητα που υπάρχει είναι να ζητηθεί αναβολή της εκδίκασης της 

υπόθεσης, ώστε στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι τη νέα δικάσιμο να γίνει 

σοβαρή προετοιμασία του φακέλου, συντάξεως των προτάσεων για να αντικρουστεί 

η αβάσιμη ένδικη αγωγή. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και 

έχοντας υπόψη: 

− την από 15.06.2011 εξώδικη κλήση των Ζαχαρία Καπλανίδη – Σοφία Παπαγιάννη 

− το από 21.09.2011 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Να ανατεθεί ο χειρισμός της υπόθεσης στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, Αλέξανδρο 

Ηρ. Τσώνο, ο οποίος κατά τη δικάσιμο της 20.10.2011, θα εμφανιστεί 

εκπροσωπώντας το Δήμο στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών προκειμένου να 

ζητήσει αναβολή για τους ανωτέρω λόγους. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του πρώην Δήμου 
Κερατέας έτους 2010 
Αρ. Απόφ.:107/2011    
    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 ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του πρώην Δήμου Κερατέας 

έτους 2010», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 
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πρωτ. 17718/10.08.2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 

και εκείνες της παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, από την Ταμειακή Υπηρεσία 

του Δήμου υποβάλλονται στην Οικονομική Επιτροπή  οι οικονομικές καταστάσεις του 

Δήμου που αποτελούνται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων της 

χρήσης που έληξε (2010) καθώς και το προσάρτημα. 

Το 2010 ήταν η ενάτη χρήση κατά την οποία εγκαταστάθηκε και εφαρμόσθηκε το 

Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα, επιτρέποντας στο Δήμο, τη σωστή 

παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών στοιχείων του. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Ν.3852/7-6-2010 ο Δήμος Κερατέας καταργείται 

από 1/1/2011 και συνίσταται ο νέος Δήμος Λαυρεωτικής, αποτελούμενος από τους 

πρώην Δήμους α) Δήμου Λαυρεωτικής β) Δήμου Κερατέας  και της τοπικής 

Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου. 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Λαυρεωτικής για τον Ισολογισμό της 

χρήσεως 2010 (από 1.1.2010 έως 31.12.2010) του Δήμου Κερατέας 
  

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2010 ανήλθαν στο ποσό των 

ευρώ 8.459.955,85. Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα και τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων συνολικού ποσού ευρώ 1.250.211,93, 

τα συνολικά έσοδα του Δήμου, οργανικά και ανόργανα, ανέρχονται στο ποσό των 

ευρώ 9.710.167,78. Τα συνολικά οργανικά και ανόργανα έσοδα της προηγούμενης 

χρήσης 2009 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 9.633.607,15. 

 
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
 Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2010 έχει ως εξής:  

Ποσά σε ευρώ 

70 Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων 2.414.117,62 

72 Έσοδα από φόρους - πρόστιμα - προσαυξήσεις 515.100,86 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 2.966.347,59 
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2.512.688,08 
75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες 44.697,04 
76 

Έσοδα κεφαλαίων 7.004,66 
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Σύνολο Οργανικών εσόδων 8.459.955,85 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 353.379,00 
82 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 896.832,93 

 Σύνολο εκτάκτων & ανόργανων εσόδων 1.250.211,93 

 Γενικό σύνολο εσόδων  9.710.167,78 

 
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2010 έχει ως εξής:  

Ποσά σε ευρώ 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.393.364,44 
 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 365.402,41 

62 Παροχές τρίτων 2.371.351,61 

63 Φόροι-τέλη 6.864,05 
64 Διάφορα έξοδα 865.760,90 
65 Τόκοι και συναφή έξοδα 206.811,82 

66 
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό 

κόστος 1.301.938,68 

67 
Παροχές – χορηγίες – επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις – 

δωρεές  719.022,00 

68 Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως 1.440,93 

 Σύνολο οργανικών εξόδων 9.231.956,84 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 92.211,92 

83 Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων 70.092,00 

 Σύνολο εκτάκτων & ανόργανων εξόδων 162.303,92 

20 Eμπορεύματα 1.437.799,57 
25 Αναλώσιμα Υλικά 1.845,74 
  Σύνολο αναλώσεων 1.439.645,41 

 Γενικό σύνολο εξόδων 10.833.906,07 

 
4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 10.233.288,54. 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 

164.788,19 και τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων στο ποσό των ευρώ 
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65.272,67. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 206.811,82 

και οι προβλέψεις υποτίμησης τίτλων στο ποσό των ευρώ 1.440,93. 

 Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, 

χρηματοοικονομικών και προβλέψεων, ανήλθε στο ποσό των ευρώ 9.231.956,84. 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα, τα έξοδα 

προηγούμενων χρήσεων και οι Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων 

ποσού ευρώ 162.303,92, τα συνολικά έξοδα της χρήσεως του 2010 ανήλθαν στο 

ποσό των ευρώ 10.833.906,07. 
 Τα συνολικά έξοδα της προηγούμενης χρήσης 2009 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 

10.627.427,55. 

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2010 ποσού ευρώ 

9.710.167,78 μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2010  ποσού ευρώ 

10.833.906,07 αποτελεί το λογιστικό αποτέλεσμα (έλλειμμα) της χρήσεως 2010 το 

οποίο ανέρχεται σε ευρώ 1.123.738,29. 

Το αποτέλεσμα (έλλειμμα) της προηγούμενης χρήσης 2009 ανήλθε στο ποσό των 

ευρώ 993.820,40.  

5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2010 τα πάγια στοιχεία 

ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 37.144.232,44 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων 

ποσού ευρώ 15.686.122,17 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 

21.458.110,27. 

6. ΔΑΝΕΙΑ 
Τα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχονται στο 

ποσό των ευρώ 2.311.678,33 και από την Εμπορική Τράπεζα στο ποσό των ευρώ 

1.597.925,13. Σύνολο δανείων ευρώ 3.909.603,46. 

7. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
 
Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης του Δήμου μας την 31.12.2010 είναι οι εξής: 
 

Τίτλος πάγιας  επένδυσης 
Ποσοστό 
συμμετο
χής (% ) 

Αξία κτήσεως  
31.12.2010 

Προβλέψεις 
υποτίμησης 

Αξία 
αποτίμησης 
31.12.2010  

Ελληνική Διαδημοτική 
Επιχείρηση 
Χρηματοοικονομικών 
Υπηρεσιών ΑΕ 

0,32 2.910,00 

 
1.771,84 1.138,16 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

100 130.882,00 
 

130.882,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 100 81.000,00  81.000,00 
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ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 1,34 3.081,75  3.081,75 

ΒΕΠΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΕ 30  
19.437,00 

  
19.437,00 

Αγροκτηνοτροφική Κερατέας 
Ανώνυμη Εταιρεία 
Εκμετάλευσης Σφαγείων 

 
35 
 

35.000,00 3.720,24 31.279,76 

Σύνολο  272.310,75 5.492,08 266.818,67 
 

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην δανείων) του Δήμου 

ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.991.041,12, ενώ το σύνολο των απαιτήσεων και των 

διαθεσίμων στο ποσό των ευρώ 4.828.430,09. Σημειώνουμε ότι στο ποσό των 

υποχρεώσεων περιλαμβάνεται και υποχρέωση προς την Ε.Υ.Δ.Α.Π. ποσού ευρώ 

3.062.311,91 και ότι από το ποσό των απαιτήσεων έχουν αφαιρεθεί προβλέψεις για 

επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού 364.682,00.   

Θα πρέπει λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων και στη συνέχεια αφού προελέγξει τον ισολογισμό της χρήσης του 2010 

να συντάξει σχετική έκθεση την οποία θα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το 

οποίο θα πρέπει να αποφασίσει με πράξη του για την έγκριση του ισολογισμού και να 

διατυπώσει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 315/1999, πρέπει ο Δήμος να καταρτίσει τον 

ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης 2010.  

Σύμφωνα με το άρθρο 163 (παρ.1, 2 & 3) του Ν.3463/2006 η Οικονομική 

Επιτροπή προελέγχει τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις και συντάσσει 

έκθεση επί των πεπραγμένων του Δήμου, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις της και 

την υποβάλλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι 31 Ιουλίου, το αργότερο 

5 Αυγούστου, μαζί με τον ισολογισμό. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΠΔ 

315/1999 και του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, καθώς και την υπ’ αριθμ. 

πρωτ:17718/10.08.2011 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας 

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από 

τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε η αρμόδια υπάλληλος του 

διπλογραφικού συστήματος, όπως παρατίθεται κατωτέρω. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Δήμου Κερατέας οικονομικού έτους 
2010 
Αρ. Απόφ.:108/2011    
    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 απολογισμού του πρώην Δήμου Κερατέας οικονομικού έτους 2010»,  

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 

πρωτ:17717/10.08.2011 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας, όπου αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1, 2, 3 του άρθρου 163 και την παρ.1 του 

άρθρου 263 του Ν.3463/2006 και εκείνες της παρ.1γ του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010, από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλεται στην Οικονομική 

Επιτροπή λογαριασμός της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε (2010). Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το Προεδρικό 

Διάταγμα της παρ.2 του άρθρου 175. ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος ανεξάρτητα 

από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που 

ενεργούν της Ταμειακή Υπηρεσία. 

Τα οικονομικά της διαχείρισης του οικονομικού έτους 2010 έχουν ως: 

ΕΣΟΔΑ 
Η βεβαίωση των εσόδων έγινε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τη 

σύνταξη χρηματικών καταλόγων, την έκδοση οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και 

χρηματικών εντολών, με την έκδοση γραμματίων είσπραξης. 

Από το Δημοτικό Ταμία εκδόθηκαν τα αριθμ.1 έως και 303 γραμμάτια 

είσπραξης και εισεπράχθη ποσόν δέκα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα 

τριών χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (13.593.096,55 €): 

Τακτικά 7.484.896,42 € 

Έκτακτα 3.377.815,26 € 

Εισπράξεις από δάνεια & ΠΟΕ 440.591,18 € 

Εισπράξεις υπέρ δημοσίου & τρίτων 1.079.337,15 € 

Χρηματικό Υπόλοιπο 1.210.456,54 € 

Σύνολο 13.593.096,55 € 
Ειδικότερα: 

Είδος Εσόδου Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπο 
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Τακτικά ΚΑ 0+21 8.772.723,97 7.484.896,42 1.287.827,55 

Έκτακτα ΚΑ 1+22 3.377.815,26 3.377.815,26 0,00 

Εισπράξεις από δάνεια 

& ΠΟΕ 

2.104.361,10 440.591,18 1.663.769,92 

Εισπράξεις υπέρ 

δημοσίου & τρίτων 

1.079.337,15 1.079.337,15 0,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο 1.210.456,54 1.210.456,54 0,00 

Για την είσπραξη των εσόδων από τη Δημοτική Εισπράκτορα εκδόθηκαν: 

Α. Διπλότυπα (μπλοκ) είσπραξης από αριθμ.1 έως 1405. 

Β. Μηχανογραφημένα διπλότυπα από αριθμ.1 έως και 3587. 

ΕΞΟΔΑ 
Το γενικό σύνολο που διατέθηκε για την πληρωμή των δαπανών ανήλθε στο 

ποσό των 12.904.222,31 €, το οποίο ανά υπηρεσία παρατίθεται σε πίνακες. 

Για την πληρωμή των δαπανών εκδόθηκαν τα υπ’ αριθμ.1 έως 670, σειράς Α 

και 1 έως 1502 σειράς Β χρηματικά εντάλματα, στα οποία είναι προσαρτημένα όλα τα 

προβλεπόμενα από το νόμο παραστατικά στοιχεία και δικαιολογητικά.  

Από τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα δεν εξοφλήθηκαν τα διακόσια πενήντα 

έξι (256) συνολικού ποσού 1.433.030,87 €, τα οποία αναλυτικά εμφανίζονται 

κατωτέρω: 
ΑΡ. 
Χ.Ε. 

ΣΕΙΡΑ 
Χ.Ε.. 

ΗΝ/ΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ 
ΟΦΕΙΛΗΣ 

147 Β 18.03.2010 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦ. 9.000,00 

180 Β 19.03.2010 ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚ.Α.Ε. 230,98 

181 Β 19.03.2010 ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚ.Α.Ε. 95,52 

232 Β 30.03.2010 ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.075,03 

240 Β 31.03.2010 ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. 330,00 

201 Α 29.04.2010 Ε.Υ.Δ.Α.Π. 249.549,96 

297 Β 21.04.2010 ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΕΠΑΜ.& ΣΙΑ Ο.Ε. 8.355,70 

305 Β 21.04.2010 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70,00 

380 Β 29.04.2010 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 5.409,91 

393  Β 03.05.2010 Δ. ΜΑΓΗ –Μ.ΔΟΓΑΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε. 28,77 

430  Β 10.05.2010 ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
Α.Ε. 

239,90 

473 Β 26.05.2010 ΣΚΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. 130,00 

475 Β 26.05.2010 ΡΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜ. 653,40 

517 Β 28.05.2010 ΜΑΚΡΗ ΑΡΕΤΟΥΣΑ Ε. 832,08 

555  Β 02.06.2010 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ 1.512,29 

556 Β 02.06.2010 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 1.517,25 
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ΔΑΝΕΙΩΝ 

557 Β 02.06.2010 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ 1.148,74 

650 Β 16.06.2010 SOFLAND Μ. Ε.Π.Ε. 1.094,57 

651 Β 16.06.2010 SOFLAND Μ. Ε.Π.Ε. 1.225,73 

773  Β 12.07.2010 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ 7.733,19 

792 Β 13.07.2010 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.Α.Ε.-ΕΚΔΟΣΕΙΣ 90,75 

793 Β 13.07.2010 ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ ΖΩΗ Γ.& ΣΙΑ Ο.Ε. 89,48 

797 Β 13.07.2010 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.Α.Ε.-ΕΚΔΟΣΕΙΣ 92,57 

872 Β 02.08.2010 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε. 1.676,15 

874 Β 02.08.2010 ΑΒΟ/DEMAN Α.Β.Ε.Ε. 1.289,86 

875 Β 02.08.2010 ΑΒΟ/DEMAN Α.Β.Ε.Ε. 429,55 

877 Β 02.08.2010 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. Α.Ε. 699,87 

878 Β 02.08.2010 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. Α.Ε. 1.173,94 

887 Β 03.08.2010 ΤΟΥΝΤΑΣ ΣΤ.-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Ο.Ε. 5.542,27 

888 Β 03.08.2010 ΑLFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 6.485,60 

905 Β 04.08.2010 ΤΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Ε. 5.048,18 

934 Β 11.08.2010 ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. 2.091,00 

939 Β 12.08.2010 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝ. 67,98 

943 Β 13.08.2010 OSHAFI RAFET FATMIR 45,00 

946 Β 16.08.2010 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5.950,00 

949 Β 16.08.2010 ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ ΖΩΗ Γ.& ΣΙΑ Ο.Ε. 91,65 

961 Β 16.08.2010 ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. 4.059,00 

965 Β 17.08.2010 ΑΒΟ/DEMAN Α.Β.Ε.Ε. 4.719,00 

967  B 18.08.2010 ΑΒΟ/DEMAN Α.Β.Ε.Ε. 1.179,75 

968 B 18.08.2010 ΑΒΟ/DEMAN Α.Β.Ε.Ε. 302,50 

989 B 25.08.2010 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 49,82 

990 Β 25.08.2010 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 101,48 

991 Β 25.08.2010 ΚΑΡΑΦΥΛΛΑ ΧΡ.ΣΟΦΙΑ 14.733,45 

999 Β 25.08.2010 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.Α.Ε.-ΕΚΔΟΣΕΙΣ 107,01 

1005 Β 25.08.2010 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 10.141,96 

1057  Β 17.09.2010 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.-ΝΙΚΟΥ Ν. Ο.Ε. 8.610,00 

1078 Β 21.09.2010 ΓΑΛΑΝΑΚΗ –ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΝΝΑ 
ΝΙΚ. 17,75 

1085 Β 21.09.2010 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4,89 

1088 Β 23.09.2010 ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ Α.Ε. 2.947,70 

1094 Β 24.09.2010 ΡΩΜΑΝΟΣ Π.& ΣΙΑ Ο.Ε. 66,42 

1095  Β 24.09.2010 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 66,42 

1096 Β 24.09.2010 ΑΥΓΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ & 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 51,66 
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1122 Β 28.09.2010 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΤ. 7.500,00 

1123 Β 28.09.2010 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 7.500,00 

1126 Β 29.09.2010 ΤΟΥΝΤΑΣ ΣΤ.-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Ο.Ε. 217,70 

1127 Β 30.09.2010 ΡΩΜΑΝΟΣ Π.& ΣΙΑ Ο.Ε. 125,46 

1128 Β 30.09.2010 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.Α.Ε.-ΕΚΔΟΣΕΙΣ 119,93 

1129 Β 30.09.2010 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 428,66 

1130 Β 30.09.2010 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 246,00 

1131 Β 30.09.2010 ΑΥΓΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ & 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 46,13 

1133 Β 30.09.2010 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.Α.Ε.-ΕΚΔΟΣΕΙΣ 215,25 

1136 Β 01.10.2010 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. Α.Ε. 268,37 

1137 Β 01.10.2010 ΣΤΟΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 5.289,00 

1139 Β 01.10.2010 ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. 307,50 

1140 Β 01.10.2010 ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. 867,15 

1141 Β 01.10.2010 ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. 904,05 

1142 Β 01.10.2010 ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. 3.505,50 

1143 Β 01.10.2010 ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. 436,65 

1174 Β 14.10.2010 ΣΤΟΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 4.059,00 

1175 Β 14.10.2010 ΤΟΥΝΤΑΣ ΣΤ.-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Ο.Ε. 5.081,45 

1176 Β 14.10.2010 ΤΟΥΝΤΑΣ ΣΤ.-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Ο.Ε. 1.070,49 

1182 Β 15.10.2010 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ Α. & ΣΙΑ  Ε.Ε. 1.423,14 

1184 Β 15.10.2010 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Θ.  1.906,50 

1186 Β 15.10.2010 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. Α.Ε. 248,88 

1188 Β 15.10.2010 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
ΑΠ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-
ΕΛ.ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ 

5.000,00 

1189 Β 15.10.2010 EXPRESS BETON Α.Ε. 6.443,73 

1191 Β 20.10.2010 EXPRESS BETON Α.Ε. 10.676,40 

1192 Β 20.10.2010 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 9.448,86 

1193 Β 20.10.2010 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. Α.Ε. 111,18 

1198 Β 20.10.2010 ΣΙΑΜΟΣ ΣΤΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ 110,70 

1225 Β 29.10.2010 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. 5.014,92 

1226 Β 29.10.2010 ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ 5.014,92 

1227 Β 29.10.2010 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. 5.014,92 

1228 Β 29.10.2010 ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. 5.014,92 

1229 Β 29.10.2010 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚ. 5.014,92 

1230 Β 29.10.2010 ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓ. 5.014,92 

1231 Β 29.10.2010 ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓ. 5.014,92 

1232 Β 29.10.2010 ΣΑΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5.014,92 

1233 Β 29.10.2010 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.014,92 
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ΑΠΟΣ. 

1234 Β 29.10.2010 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 416,08 

1235 Β 29.10.2010 ΛΙΕΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 416,08 

1236 Β 29.10.2010 ΣΟΦΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ 
ΑΘ.ΣΟΦΡΩΝΗ 2.065,82 

1237  Β 29.10.2010 ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝ. 2.065,82 

1238 Β 29.10.2010 ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝ. 2.065,82 

1239  Β 03.11.2010 ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. 4.286,55 

1240 Β 03.11.2010 ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. 1.094,70 

1241 Β 03.11.2010 ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. 516,60 

1242 Β 03.11.2010 ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. 947,10 

1243 Β 03.11.2010 ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. 375,15 

1244 Β 03.11.2010 ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. 725,70 

1245 Β 03.11.2010 ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. 246,00 

1246 Β 03.11.2010 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 226,83 

1247 Β 03.11.2010 ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ Π. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 442,80 

1249 Β 03.11.2010 ΤΖΑΝΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ - ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ 
ΕΙΡΗΝΗ Ο.Ε. 22,60 

1250 Β 03.11.2010 ΤΟΥΝΤΑΣ ΣΤ.-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Ο.Ε. 795,90 

1251 Β 03.11.2010 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. Α.Ε. 26,05 

1252 Β 03.11.2010 ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 22.041,60 

1253 Β 03.11.2010 ΠΕΤΡΟΥ Φ.ΙΩΑΝΝΗΣ 593,31 

1254 Β 03.11.2010 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Θ. 913,89 

1255 Β 03.11.2010 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. Α.Ε. 929,90 

1256 Β 03.11.2010 ΚΑΡΑΦΥΛΛΑ ΧΡ.ΣΟΦΙΑ 3.321,00 

1257 Β 03.11.2010 ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. 7.244,70 

1258 Β 03.11.2010 ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. 1.722,00 

1259 Β 04.11.2010 ΤΖΑΝΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ - ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ 
ΕΙΡΗΝΗ Ο.Ε. 805,50 

1260 Β 04.11.2010 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Θ. 1.048,91 

1261 Β 04.11.2010 ΠΡΙΦΤΗ ΓΕΩΡ.ΑΓΓΕΛΙΚΗ 511,00 

1262 Β 04.11.2010 ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑΣ Χ.-ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Π. Ο.Ε. 171,46 

1263 Β 04.11.2010 ΠΕΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1.296,42 

1264 Β 04.11.2010 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 90,32 

1265 Β 04.11.2010 ΚΩΝΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Γ. 510,93 

1266 Β 04.11.2010 ΑΓΓΕΛΗ Β.& ΣΙΑ Ο.Ε. 259,00 

1267 Β 04.11.2010 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. Α.Ε. 103,84 

1268 Β 04.11.2010 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. Α.Ε. 313,65 

1269 Β 04.11.2010 ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. 11.020,80 

1270 Β 05.11.2010 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. Α.Ε. 229,43 
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1272 Β 05.11.2010 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ Π. 147,60 

1273 Β 05.11.2010 ΣΙΑΜΟΣ ΣΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ 159,90 

1274 Β 05.11.2010 ΛΕΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. 440,00 

1284 Β 11.11.2010 ΤΖΑΝΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ - ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ 
ΕΙΡΗΝΗ Ο.Ε. 107,40 

1285 Β 11.11.2010 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ Π.-ΤΖΙΜΑΣ Π. Ο.Ε. 95,94 

1286 Β 11.11.2010 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ Κ. 12.398,40 

1287 Β 11.11.2010 ΚΑΡΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. 984,00 

1289 Β 11.11.2010 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 13.530,00 

1290 Β 11.11.2010 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 92,99 

1291 Β 11.11.2010 ΡΩΜΑΝΟΣ Π.& ΣΙΑ Ο.Ε. 246,00 

1292 Β 15.11.2010 ΜΠΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 344,40 

1293 Β 15.11.2010 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ Π.-ΤΖΙΜΑΣ Π. Ο.Ε. 270,60 

1294 Β 15.11.2010 ΝΙΚΜΑΝ ΠΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Α.Ε. 

95,57 

1295 Β 15.11.2010 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. Α.Ε. 355,09 

1296 Β 15.11.2010 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤ. 109,47 

1298 Β 15.11.2010 ΞΕΝΑΚΗΣ Ν. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε. 192,37 

1299 Β 15.11.2010 ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. 1.795,80 

1300 Β 15.11.2010 ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. 147,60 

1301 Β 15.11.2010 ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. 135,30 

1302 Β 15.11.2010 ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. 301,35 

1303 Β 15.11.2010 ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. 50,01 

1304 Β 15.11.2010 ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. 2.331,88 

1305 Β 15.11.2010 ΚΑΡΑΦΥΛΛΑ ΧΡ.ΣΟΦΙΑ 3.702,30 

1306 Β 15.11.2010 ΗΝΙΟΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
Ε.Π.Ε. 6.654,30 

1307 Β 16.11.2010 ΞΕΝΑΚΗΣ Ν. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε. 922,50 

1308 Β 16.11.2010 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 28,41 

1309 Β 16.11.2010 ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. 1.287,20 

1311 Β 16.11.2010 ΑΓΓΕΛΗ Β.& ΣΙΑ Ο.Ε. 148,00 

1312 Β 16.11.2010 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 590,40 

1313 Β 16.11.2010 ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. 285,61 

1314 Β 16.11.2010 ΛΙΑΓΚΗΣ Ν.& Ι.Ο.Ε. 246,00 

1315 Β 16.11.2010 A.C.S. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ Α.Ε.Ε. 178,35 

1316 Β 16.11.2010 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ Π.-ΤΖΙΜΑΣ Π. Ο.Ε. 30,00 

1317 Β 17.11.2010 ΓΙΑΝΝΟΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε. 43.170,38 

1320 Β 17.11.2010 ΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣ. 6.826,50 

1322 Β 17.11.2010 ΑΒΟ/DEMAN Α.Β.Ε.Ε. 1.525,20 
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1323 Β 17.11.2010 ΑΒΟ/DEMAN Α.Β.Ε.Ε. 1.385,34 

1324 Β 17.11.2010 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. 132,73 

1325 Β 17.11.2010 ΤΟΥΝΤΑΣ ΣΤ.-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Ο.Ε. 900,36 

1326 Β 17.11.2010 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 7.343,10 

1327 Β 17.11.2010 ΑLFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 6.484,56 

1328 Β 17.11.2010 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. Α.Ε. 4.081,94 

1329 Β 17.11.2010 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 49,82 

1330 Β 17.11.2010 ΞΕΝΑΚΗΣ Ν. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε. 403,44 

1331 Β 17.11.2010 ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ – ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

15.498,00 

1333 Β 17.11.2010 ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΙ Α.Ε.Β.Μ.Ε. 430,06 

1334 Β 17.11.2010 ΚΑΥΚΑΣ Β. Α.Ε. 309,62 

1335 Β 17.11.2010 ΛΙΑΓΚΗΣ Ν.& Ι.Ο.Ε. 246,00 

1336 Β 17.11.2010 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ Π. 159,90 

1337 Β 17.11.2010 ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. 184,50 

1338 Β 17.11.2010 ΤΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Ε. 4.431,00 

1339 Β 18.11.2010 ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ – ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

15.042,90 

1340 Β 18.11.2010 ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. 9.446,40 

1341 Β 18.11.2010 ΣΠΙΚΤΩΡ Ε.Ε.-Δ.ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 9.790,80 

1342 Β 18.11.2010 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ Π. 404,98 

1343 Β 18.11.2010 ΑΥΓΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ & 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 86,10 

1344 Β 18.11.2010 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 85,98 

1345 Β 18.11.2011 ΛΙΕΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 216,48 

1347 Β 18.11.2010 ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. 290,00 

1348 Β 18.11.2010 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. Α.Ε. 210,33 

1349 Β 18.11.2010 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 353,91 

1350 Β 18.11.2010 ΑΓΓΕΛΗ Β.& ΣΙΑ Ο.Ε. 24,91 

1352 Β 18.11.2010 ΠΟΓΚΑ ΦΑΝΗ ΚΩΝ. 362,04 

1353 Β 18.11.2010 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61,50 

1354 Β 18.11.2010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ-
ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 
Α.Ε. 

1.640,00 

1355 Β 18.11.2010 ΒΑΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. 3.044,25 

1356 Β 18.11.2010 ΤΟΥΝΤΑΣ ΣΤ.-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Ο.Ε. 853,44 

1357 Β 18.11.2010 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 44.195,13 

1378 Β 25.11.2010 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 30.000,00 
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1380 Β 29.11.2010 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. 980,13 

1381 Β 29.11.2010 ΚΥΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. 2.200,47 

1382 Β 29.11.2010 ΑΥΓΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ & 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 73,80 

1383 Β 29.11.2010 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤ. 2.029,50 

1384 Β 29.11.2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. 7.011,00 

1385 Β 29.11.2010 ΠΟΓΚΑ ΦΑΝΗ ΚΩΝ. 1.992,60 

1386 Β 29.11.2010 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 13.854,84 

1387 Β 29.11.2010 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤ. 2.214,00 

1388 Β 29.11.2010 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. 1.165,50 

1389 Β 29.11.2010 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ Κ. 21.438,90 

600 Α 09.12.2010 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θ.& ΣΙΑ Ο.Ε. 4.069,20 

601 Α 09.12.2010 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θ.& ΣΙΑ Ο.Ε. 4.785,93 

1403 Β 01.12.2010 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. 4.920,00 

1404 Β 02.12.2010 ΖΗΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44.280,00 

1405 Β 02.12.2010 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜ. 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 605,16 

1410 Β 03.12.2010 ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. 6.715,80 

1411 Β 03.12.2010 ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. 1.230,00 

1412 Β 03.12.2010 ΑΔΑΜ ΑΔΑΜ 1.051,65 

1413 Β 03.12.2010 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜ. 332,10 

1414 Β 03.12.2010 ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 38,85 

1415 Β 03.12.2010 ΔΕΔΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. 1.377,60 

1416 Β 03.12.2010 ΔΕΔΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. 399,75 

1417 Β 03.12.2010 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΑΦΟΙ – ΞΟΦΑΚΗΣ Χ. 
Ο.Ε. 1.064,98 

1418 Β 03.12.2010 ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. 5.310,43 

1419 Β 03.12.2010 ΟΞΕΑ Ε.Π.Ε. 719,55 

1420 Β 03.12.2010 ΤΣΑΦΩΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ. 9.987,60 

1421 Β 03.12.2010 ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. 5.529,41 

1424 Β 03.12.2010 ΛΙΑΒΕΡΗ ΜΑΡΚΑΡΕΤ ΣΤΑΜΑΤ. 1.318,68 

1425 Β 03.12.2010 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜ. 137,76 

1426 Β 03.12.2010 ΑΔΑΜ ΑΔΑΜ 2.681,40 

1428 Β 06.12.2010 ΛΙΑΒΕΡΗ ΜΑΡΚΑΡΕΤ ΣΤΑΜΑΤ. 1.318,68 

1429 Β 06.12.2010 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜ. 108,24 

1430 Β 06.12.2010 ΜΑΥΡΑΚΛΗΣ ΑΠ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 61,50 

1431 Β 06.12.2010 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. 838,86 

1432 Β 06.12.2010 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. 264,45 

1433 Β 06.12.2010 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. 430,50 

1434 Β 06.12.2010 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. 239,85 

1435 Β 06.12.2010 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. 129,15 

1437 Β 07.12.2010 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 31.275,74 
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1438 Β 09.12.2010 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 
ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ Δ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

5.000,00 

1441 Β 09.12.2010 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-
ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ 8.700,00 

1450 Β 20.12.2010 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. 947,94 

1451 Β 20.12.2010 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. 884,67 

1452 Β 20.12.2010 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. 636,58 

1453 Β 20.12.2010 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. 743,70 

1454 Β 20.12.2010 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. 614,94 

1455 Β 20.12.2010 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. 550,47 

1456 Β 20.12.2010 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. 428,46 

1486 Β 23.12.2010 ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 1.564,00 

1487 Β 23.12.2010 ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 618,06 

1488 Β 23.12.2010 ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 1.402,31 

1489 Β 23.12.2010 ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 10.020,86 

1490 Β 23.12.2010 ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 465,66 

1491 Β 23.12.2010 ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 1.042,20 

1492 Β 23.12.2010 ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 1.282,23 

1493 Β 23.12.2010 ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 2.987,59 

1494 Β 23.12.2010 ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 60,02 

1498 Β 27.12.2010 Α.Κ.Τ.Α. Α.Ε. 396.010,38 

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) και του άρθρου 26 

του Ν.3202/2003 (ΦΕΚ 284/Α’ 11-12-2003, την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17719/10.08.2011 

εισήγηση της Υπηρεσίας 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό του πρώην Δήμου 

Κερατέας οικονομικού έτους 2010: 

Α. ΕΣΟΔΑ  

Τακτικά 7.484.896,42 € 

Έκτακτα 3.377.815,26 € 

Εισπράξεις από δάνεια & ΠΟΕ 440.591,18 € 

Εισπράξεις υπέρ δημοσίου & τρίτων 1.079.337,15 € 

Χρηματικό Υπόλοιπο 1.210.456,54 € 

Σύνολο 13.593.096,55 € 
  
Β. ΕΞΟΔΑ  
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ΕΞΟΔΑ 12.904.222,31 € 
Β. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 2010 

του πρώην Δήμου Κερατέας στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και λήψη σχετικής 

απόφασης. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης και διαδικασία διεξαγωγής 
δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:109/2011    
    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 μελέτης – τευχών δημοπράτησης και διαδικασία διεξαγωγής 

δημοπράτησης του έργου: συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Την υπ’ αριθμ.25/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

προϋπολογισμού 58.432,20 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σχετικά με τη 

συντήρηση του οδικού δικτύου (αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων) του 

Δήμου Λαυρεωτικής.   

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3669/2008, σύμφωνα με τις οποίες:  

«Αν πρόκειται για έργο που ο προϋπολογισμός του είναι μεγαλύτερος από το όριο 

που επιτρέπεται η απ’ ευθείας ανάθεση και μέχρι του ποσού που καθορίζεται κάθε 

φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του β΄ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 83 

του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄), μπορεί να διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός ή 

προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 

2. Ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται με συνοπτική διαδικασία από τριμελή 

επιτροπή. 

3. Η προφορική δημοπρασία διενεργείται με προφορικές προσφορές ποσοστού 

έκπτωσης ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής της. Η επιτροπή καταγράφει στο 

πρακτικό τα στοιχεία του κάθε διαγωνιζόμενου και την έκπτωση που δηλώνει. 

Καθένας απ’ αυτούς που συμμετέχει στη δημοπρασία μπορεί, μετά την εκφώνηση και 

καταγραφή από άλλο συμμετέχοντα, ευνοϊκότερης προσφοράς για τον κύριο του 

έργου, να προσφέρει ξανά μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Το πρακτικό, μόλις 

τελειώσει ο διαγωνισμός, κλείνει και προσυπογράφεται από τον τελευταίο μειοδότη. 

Στις προφορικές δημοπρασίες κάθε διαγωνιζόμενος προσφέρει ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης για όλες τις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας σε ακέραιες μονάδες επί 

τοις εκατό (%). 
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4. Οι προφορικές δημοπρασίες της προηγούμενης παραγράφου διενεργούνται με 

βάση κείμενο των όρων και τιμών που εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

5. Ανακοίνωση για τη δημοπρασία δημοσιεύεται σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα 

πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δημοπρασία και τοιχοκολλάται πριν από την 

ίδια προθεσμία στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διενεργεί τη 

δημοπρασία. Αν δεν εκδίδεται στα όρια του Νομού τέτοια εφημερίδα αρκεί η πιο πάνω 

τοιχοκόλληση. Παράλληλα μπορεί πάντοτε κατά την κρίση της υπηρεσίας να 

ακολουθηθεί και οποιοσδήποτε άλλος πρόσφορος τρόπος γνωστοποίησης της 

δημοπρασίας. 

6.Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει επί ένα (1) μήνα από τη διεξαγωγή 

της δημοπρασίας. Μέσα σε αυτό το μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση. 

7.Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας γίνεται από τη διευθύνουσα 

υπηρεσία. 

8.Κατά τα λοιπά για την εγγύηση συμμετοχής, την επιτροπή διεξαγωγής της 

δημοπρασίας και την κατάρτιση της σύμβασης εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές 

διατάξεις του παρόντος κώδικα». 

Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται η διενέργεια προφορικής δημοπρασίας για 

την ανάθεση του έργου «συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Λαυρεωτικής». 

Η προφορική δημοπρασία θα διενεργηθεί από την τριμελή επιτροπή που έχει 

οριστεί με την υπ’ αριθμ.30/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου 

και έχοντα υπόψη: 

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

- Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3669/2008, 

- Την υπ’ αριθμ. 25/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

- Την υπ’ αριθμ.30/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 30/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

προϋπολογισμού 58.432,20 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 

Β. Η ανάθεση του έργου θα γίνει μετά από προφορική δημοπρασία, η οποία θα 

διεξαχθεί το Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής. Ανακοίνωση της δημοπρασίας θα 

δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, τουλάχιστον 

πέντε (5) ημέρες πριν. 
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Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού: α) 29.705,87 € σε βάρος του Κ.Α.30-7333.007 

«συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου πόλης Λαυρεωτικής», β) 35.729,30 € σε 

βάρος του ΚΑ 30-7333.008 «συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Κερατέας», 

γ) 6.436,44 € σε βάρος του ΚΑ 30-7333.006 «συντήρηση και επισκευή οδικού 

δικτύου Αγίου Κωνσταντίνου» του  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011 

για την εκτέλεση του έργου.  

ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 
Αρ. Απόφ.:110/2011    
    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 

«Οριστικής παραλαβής της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  

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

Με την υπ’ αριθμ.47/2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής του τέως Δήμου 

Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης του θέματος. Η 

συγκεκριμένη μελέτη ανήκει στην κατηγορία 10. Η ανάθεση έγινε σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του 

Ν.3316/2005. 

Η σύνταξη της μελέτης ανατέθηκε στον κο Ευθύμιο Μπακογιάννη, Αγρονόμο – 

Τοπογράφο Μηχανικό, Συγκοινωνιολόγο ΕΜΠ, με Α.Μ. πτυχίου 18412, Α’ τάξης, 

έναντι του ποσού των 11.000,00 euro (πλέον ΦΠΑ). 

Στις 31.08.2011 ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε τη «μελέτη 

έργων βελτίωσης της προσπελασιμότητας και της οδικής ασφάλειας στο Δήμο 

Λαυρεωτικής» και πιστοποίησε ότι η μελέτη έχει ποσοτικά και ποιοτικά περατωθεί, ο 

δε ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.  

Η έγκριση και η παραλαβή της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 37 του Ν.3316/2005. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

- Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 

- Την υπ’ αριθμ. 47/2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής του τέως Δήμου 

Λαυρεωτικής, με την οποία έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 
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- Την με ημερομηνία 31.08.2011 εγκριτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», η οποία εκπονήθηκε και παραδόθηκε εμπρόθεσμα από τον κο 

Ευθύμιο Μπακογιάννη, Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό, Συγκοινωνιολόγο ΕΜΠ, 

με Α.Μ. πτυχίου 18412, Α’ τάξης. 

ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΛΕΠΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 
Αρ. Απόφ.:111/2011    
    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 

«Οριστικής παραλαβής της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΛΕΠΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.98/2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής του τέως Δήμου 

Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη 

οριοθέτησης ρεμάτων στην περιοχή Θορικού και υδρολογικής τεκμηρίωσης περί μη 

ύπαρξης ρέματος στην περιοχή Πράσινης Αλεπούς του Δήμου Λαυρεωτικής».  

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο (2) μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων, εκ των οποίων 

η πρώτη αφορά την περιοχή του Θορικού και η δεύτερη την περιοχή της Πράσινης 

Αλεπούς και την ευρύτερη περιοχή της, με σκοπό να αποδειχθεί τεκμηριωμένα ότι 

δεν υφίσταται ρέμα στην περιοχή και δεν απαιτείται οριοθέτησή του. 

Η ανωτέρω μελέτη ανήκει στην κατηγορία 13, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 2 του Ν.3316/2005. Η ανάθεσή της έγινε απ’ ευθείας σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του 

Ν.3316/2005. 

Η σύνταξή της ανατέθηκε στον κο Βασίλειο Παπαζήση, Αγρονόμο Τοπογράφο 

Μηχανικό, με έδρα στο Βόλο, οδός Κονδυλάκη 11, με αριθμό πτυχίου μελετητή 

19800, τάξης Α’ για τις κατηγορίες 13 και 16, με ποσό προσφοράς 7.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ, για τις δύο μελέτες. 

Στις 31.08.2011 ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε τη «ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 
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ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΛΕΠΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» και πιστοποίησε ότι έχει ποσοτικά και ποιοτικά περατωθεί, ο δε 

ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.  

Η έγκριση και η παραλαβή της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 37 του Ν.3316/2005. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

− Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

− Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 

− Την υπ’ αριθμ. 98/2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής του τέως Δήμου 

Λαυρεωτικής, με την οποία έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

− Την με ημερομηνία 31.08.2011 εγκριτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη «ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΛΕΠΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», η οποία εκπονήθηκε και 

παραδόθηκε εμπρόθεσμα από τον κο Βασίλειο Παπαζήση, Αγρονόμο Τοπογράφο 

Μηχανικό, με έδρα στο Βόλο, οδός Κονδυλάκη 11, με αριθμό πτυχίου μελετητή 

19800, τάξης Α’ για τις κατηγορίες 13 και 16. 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης της μελέτης του έργου: 
«ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ & ΑΝΩΝΥΜΩΝ 
ΣΤΟ ΟΤ 203 ΛΑΥΡΙΟΥ» 
Αρ. Απόφ.:112/2011    
    Ο κος Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 105 του 

Ν.3463/2006), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί 

«κατάρτισης όρων διακήρυξης της μελέτης του έργου: Βρεφονηπιακός Σταθμός επί 

των οδών Στράβωνος & Ανωνύμων στο Ο.Τ. 203 Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14399/07.07.2011 έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, με το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση: 

α) το σχέδιο διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας (τύπου Β’) που αφορά το έργο: 

«ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΣΤΟ ΟΤ 

203 ΛΑΥΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 934.800,00 euro (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και  

β) την περίληψη διακήρυξης του έργου η οποία θα σταλεί προς δημοσίευση κατά τα 

νόμιμα. 
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Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.111/2011 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 

 Με το υπ’ αριθμ. πρωτ:1448/04.07.2011 έγγραφο της Διαχειριστική Αρχής 

έγινε η προέγκριση δημοπράτησης της πράξης «Κατασκευή Βρεφονηπιακού 

Σταθμού επί των οδών Στράβωνος και Ανωνύμων στο ΟΤ 203 στο Δήμο 

Λαυρεωτικής». 

Με την υπ’ αριθμ.3421/25.10.2010 απόφαση Διαχειριστικής Αρχής, το έργο 

εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με κωδικό MIS 301137. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007 -2013 καθώς και 

το Π.Δ.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Στον 

προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011 υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση 

στον ΚΑ 30-7311.009. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, 

μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη: 

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

− το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14399/07.07.2011 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ:1448/04.07.2011 έγγραφο της Διαχειριστική Αρχής, 

− την υπ’ αριθμ.3421/25.10.2010 απόφαση Διαχειριστικής Αρχής, 

− την υπ’ αριθμ.111/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

− τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου, έτους 

2011 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Καταρτίζει και εγκρίνει τους επισυναπτόμενους όρους διακήρυξης ανοικτής 

δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βρεφονηπιακός 

Σταθμός επί των οδών Στράβωνος & Ανωνύμων στο Ο.Τ. 203 Λαυρίου» συνολικού 

προϋπολογισμού 934.800,00 € (με αναθεώρηση και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Β. Διαθέτει πίστωση ποσού 1.070.100,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7311.009 του  

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011 για την εκτέλεση του έργου.  

ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων εκτελούμενου προϋπολογισμού έτους 2011 
Αρ. Απόφ.:113/2011    
    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 
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«διάθεσης πιστώσεων εκτελούμενου προϋπολογισμού έτους 2011», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθορίζονται οι αρμοδιότητες 

της Οικονομικής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων είναι η έγκριση των δαπανών και η 

διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ 

αριθμ.πρωτ:20152/14.09.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του 

Δήμου οικονομικού έτους 2011. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και το υπ’ αριθμ. πρωτ:20152/14.09.2011 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕ

ΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤ
ΟΔΟΤΗΣ

ΗΣ 

1 20-6463 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

4.000,00 € 173,45 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

2 30-6463 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

3.000,00 € 405,55 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

3 25-6213 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ 1.595.150,00 € 1.349.405,0

0 € 
ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

4 45-6634 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 

2.000,00 € 1.600,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

5 10-6635 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ- ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ, ΚΛΠ 

1.500,00 € 1.500,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

6 -8132 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΠΟΕ) 1.500,00 € 1.200,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

7 30-7311.008 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ 360.000,00 € 360.000,00 

€ 
ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

8 10-6654.001 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 
- ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ Α4  13.000,00 € 231,12 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

9 10-6235 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 3.303,49 € 2.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
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10 15-6063 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ - ΓΑΛΑ 5.000,00 € 3.500,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

11 20-6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 30.000,00 € 10.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

12 25-6063 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ - ΓΑΛΑ 3.500,00 € 2.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

13 25-6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 10.000,00 € 4.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

14 30-6233 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 8.000,00 € 8.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

15 35-6063 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ - ΓΑΛΑ 2.500,00 € 1.500,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

16 35-6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 3.500,00 € 2.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

17 35-6414 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 5.500,00 € 3.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

18 70-6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 4.500,00 € 2.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

19 30-7311.009 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 203 ΛΑΥΡΙΟΥ 1.070.100,00 € 1.070.100,0

0 € 
ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

20 30-7311.014 
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 4ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

3.842.419,93 € 2.704.838,8
9 € 

ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

21 30-7411.026 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JESSICA 73.800,00 € 60.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

22 30-7411.034 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ 

7.380,00 € 7.380,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

23 30-7412.008 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΟΔΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

13.530,00 € 13.530,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

24 30-7413.001 
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟ 

7.385,00 € 7.385,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

25 30-7413.016 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛ. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΑΛΕΠΟΥ  

8.620,00 € 8.620,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

26 30-7413.035 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ 
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥΝΤΑ 
ΖΕΖΑ - ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΣΣΑ 

9.832,62 € 9.832,62 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

27 30-7425.013 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΩΝ 
ΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 10.000,00 € 10.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

28 30-7425.014 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΕΚΡ. ΖΟΕ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 60.000,00 € 60.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

29 25-6264.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 10.000,00 € 4.551,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

30 30-6672 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

15.000,00 € 2.118,06 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

31 10-7134 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ 19.000,00 € 9.100,28 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
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32 25-7135.001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΩΣ 22/2011 ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

25.000,00 € 6.949,80 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

33 25-7135.001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΩΣ 21/2011 ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

25.000,00 € 6.475,65 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

34 10-6691 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ 1.000,00 € 535,05 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

35 30-7326.001 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ 

19.113,88 € 1.697,40 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

36 30-7333.008 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 50.454,86 € 2.201,70 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

37 30-6233 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 8.000,00 € 6.402,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

38 30-6261.005 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 22.907,34 € 590,40 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

39 30-6261.004 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 25.000,00 € 787,20 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

40 35-7135 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΩΝ 8.000,00 € 857,31 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

41 30-6261.004 
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ 

25.000,00 € 781,05 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

42 10-6613 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ 
ΑΠΌ ΤΟ ΚΕΠΥΟ 9.000,00 € 887,80 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

43 45-6261.002 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

1.000,00 € 2.294,57 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

44 10-7135 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.000,00 € 136,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

45 30-6261.004 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ 
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΤΟΥ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

25.000,00 € 2.100,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

46 35-6264 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1.000,00 € 159,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

47 35-6693 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΟΥ 5.000,00 € 22,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

48 10-6661 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 5.500,00 € 110,70 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

49 00-6515.001 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ 3.000,00 € 1.396,03 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

50 70-6495.001 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

31.000,00 € 6.896,15 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

51 10-6265 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  6.500,00 € 1.059,65 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

52 10-6654.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 8.391,42 € 587,02 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 
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53 10-6266.001 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ANTIVIRUS 17.500,00 € 1.938,48 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

54 10-7135 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 5.000,00 € 1.602,94 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

55 10-6261.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 36.000,00 € 36,90 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

56 10-7133 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 8.000,00 € 400,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

57 30-7425.012 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ & ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

5.000,00 € 4.797,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

58 10-6613 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΡΟΛΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.000,00 € 30,75 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

59 30-6662.002 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε - ΚΕΡΑΤΕΑ 

30.000,00 € 1.330,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

60 00-6452 ΑΓΟΡΑ 150 ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 3.500,00 € 922,50 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

61 30-7421.002 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 48/2011 
ΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΛΠ 

140.009,00 € 50.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

62 20-7131.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 27.700,00 € 3.444,74 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

63 30-6613 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΤΕΥΧΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

500,00 € 94,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

64 30-6261.004 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ 
ΔΩΜΑΤΟΣ 3ου Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 38.000,00 € 18.450,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

65 20-6672 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΡΟΔΕΣ Φ200 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 33.000,00 € 2.410,80 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

66 45-7135.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 5.000,00 € 2.878,70 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

67 15-6261.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ  7.500,00 € 4.260,65 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

68 30-6463 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ 3.000,00 € 73,80 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

69 10-6221 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 4.233,00 € 812,90 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

70 10-6495.001 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

2.000,00 € 1.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

71 10-6641 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 12.500,00 € 1.052,03 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

72 10-6643 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 14.500,00 € 10.075,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

73 20-6634 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2.500,00 € 1.003,07 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

74 25-6662.020 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 20.000,00 € 20.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

75 20-7332.002 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ 8.000,00 € 8.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

76 20-7332.007 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ - ΠΑΡΚΩΝ 
- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 24.600,00 € 24.600,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
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77 20-7333.005 ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24.000,00 € 24.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

78 20-7425.006 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

25.000,00 € 25.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

79 20-7425.008 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ 14.760,00 € 14.760,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

80 -8224.002 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΤΑΔΚΥ - 
ΤΕΑΔΥ - ΤΠΔΥ 5.500,00 € 1.500,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

81 -8231.018 ΤΠΔΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% 50.000,00 € 50.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

82 -8231.019 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 50.000,00 € 50.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

83 30-7413.020 ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΕΛΟΔΟΜΗΣΗΣ Α,Β,Γ, 
ΛΙΜΑΝΑΚΙΑ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 53.905,76 € 53.905,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

84 30-7413.026 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ 
ΖΟΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

35.435,80 € 35.435,80 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

85 10-6615.002 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24.600,00 € 9.100,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

86 30-7413.043 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΥ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΩΡΟΥ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

8.955,00 € 8.955,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

87 30-7413.042 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.380,00 € 7.380,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

88 30-7323.022 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ 
ΕΔΑΦΩΝ 75.000,00 € 75.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

89 30-7326.023 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1ΟΥ - 3ΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ 75.000,00 € 75.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

90 35-6662 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

6.000,00 € 721,95 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

91 15-6277.001 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ (ΑΞΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ) 9.000,00 € 6.242,31 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

92 10-6654.003 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

8.391,42 € 30,75 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

93 20-7333.003 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

24.000,00 € 7.380,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

94 15-6263 ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΣΑ - ΕΞΩ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10.000,00 € 801,96 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

95 10-6263 ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΣΑ - ΕΞΩ ΤΩΝ Ι.Χ. ΤΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.000,00 € 541,20 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

96 30-6264 ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 3.000,00 € 2.942,16 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

97 25-6263 ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 15.000,00 € 1.436,64 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

98 20-6263 ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 76.974,50 € 17.480,76 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

99 70-6263 ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 15.000,00 € 875,76 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

100 35-6263 ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3.600,00 € 285,36 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

101 10-7133 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ   8.000,00 € 344,40 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
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102 10-7133 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΣΜΑ 
8.000,00 € 59,90 € 

ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ: 114/2011    
    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 Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 

19268/05.09.2011 εισήγηση της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, όπου 

αναφέρονται τα εξής: 

«Σύμφωνα με την απόφαση Υπουργού με αριθμό πρωτοκόλλου 

74449/29.12.2010 περί σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές 

κοινότητες, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε 

όπως εγκρίνετε τις παρακάτω δαπάνες». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ.19268/05.09.2011 εισήγηση της Προέδρου της Δημοτικής 

Κοινότητας Λαυρεωτικής, 

− Την υπ’ αριθμ.2/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας 

προκαταβολής, 

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, όπως 

αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω, ήτοι: 

ΗΜΕΡΟΜ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ   ΠΟΣΟ ΚΑ 

13/5/2011 03072011600005091 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   16,36 10-6221 

16/5/2011 03072021600007456 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   16,80 10-6221 

18/5/2011 e-PASS 0030944068819 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ   7,20 20-6411 
18/5/2011 ΑΠ.4252741 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ   2,80 20-6411 

19/5/2011 03072011600005188 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   45,98 10-6221 

20/5/2011 e-PASS 0030944068819 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ   90,00 20-6411 

23/5/2011 03072021600007588 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   23,38 10-6221 

25/5/2011 03072021600007620 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   24,08 10-6221 

26/5/2011 ΑΠΥ 1124 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  127,66 00-6494 
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ΚΑΝΑΤΟΥΡΗ 
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙ
Ο ΛΑΥΡΙΟΥ 

27/5/2011 03072021600007666 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   34,40 00-6221 

30/5/2011 03072021600007701 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   7,00 00-6221 

30/5/2011 ΤΔΑ 13254 ΑΦΟΙ ΚΑΜΝΙΩΤΗ 
ΟΕ 

ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ 
ΑΞΟΝΕΣ 8HP 34,21 35-6672 

31/5/2011 03072011600005357 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   11,40 00-6221 

2/6/2011 03072021600007753 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   3,60 00-6221 

2/6/2011 03072021600007752 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   3,83 10-6221 

3/6/2011 
ΤΔΑ 4894 G.A. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

MOHSEN A. WAIL 

ΠΡΟΓ.ΕΠΙΔ. 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΥΣ 142,00 10-6611 

3/6/2011 03072021600007773 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   5,80 00-6221 

9/6/2011 03072021600007839 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   41,30 00-6221 

14/6/2011 03072011600005494 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   19,22 10-6221 

20/6/2011 03072011600005583 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   10,42 10-6221 

20/6/2011 03072010300001006 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   177,65 10-6221 

20/6/2011 03072010300001007 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   57,20 10-6221 

22/6/2011 03072011600005619 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   5,10 10-6221 

23/6/2011 
ΤΔΑ 226 

Γ.ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ - 
Γ.ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 
ΟΕ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ 
ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤ
Η ΠΡΑΣΙΝΟΥ 80,00 35-6263 

23/6/2011 

ΤΔΑ 131 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΑΓΟΡΑ 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 70,00 10-6611 

24/6/2011 03072011600005663 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   2,62 00-6221 

28/6/2011 

ΑΠΥ1261 ΚΑΝΑΤΟΥΡΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΕΚΔΟΣΗ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 
ΑΠΌ 
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥ
ΛΑΚΕΙΟ ΤΟΥ 
ΥΠ' 
ΑΡΙΘΜ.2574/2
009 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 43,20 00-6494 

1/7/2011 03072011600005749 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   36,80 00-6221 

11/7/2011 

ΤΠΥ94 ΤΣΙΡΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ 
ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ 123,00 30-7332.001 

11/7/2011 

ΤΠΥ93 ΤΣΙΡΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ 
ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ 123,00 30-7332.001 
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11/7/2011 03072011600005832 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   18,62 00-6221 

11/7/2011 e-PASS 0030944068819 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ   100,00 20-6411 

13/7/2011 03072021600008199 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   8,22 00-6221 

15/7/2011 03072011600005892 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   7,40 00-6221 

15/7/2011 03072011600005891 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   4,02 10-6221 

15/7/2011 ΑΠ.09002243 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ 30,00 10-6612 

18/7/2011 03072011600005916 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   16,00 00-6221 

22/7/2011 
ΑΠ.1589 ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗ Μ. 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΜΠΟΥΚΑΛΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΥΖΙΝΑ 10,00 10-6699 

22/7/2011 03072011600005981 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   9,78 00-6221 

25/7/2011 03072021600008305 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   0,85 00-6221 

25/7/2011 03072021600008304 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   2,47 10-6221 

2/8/2011 
ΤΔΑ 236 

Γ.ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ - 
Γ.ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 
ΟΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 70,00 10-6263 

2/8/2011 
ΤΔΑ 235 

Γ.ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ - 
Γ.ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 
ΟΕ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
100 100,00 35-6263 

2/8/2011 03072021600008387 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   8,50 00-6221 

2/8/2011 ΤΔΑ 2376 ΠΕΤΡΑΚΟΣ Β. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 12,98 10-6612 

2/8/2011 ΑΠ.6042871 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ   2,80 20-6411 
2/8/2011 e-PASS 0030944068819 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ   97,20 20-6411 

2/8/2011 ΤΠΥ0104087 ΓΕΝΙΚΗ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ  13,90 00-6221 

4/8/2011 03072021600008410 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   5,10 00-6221 

8/8/2011 030720211600006138 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   16,40 00-6221 

8/8/2011 03072011600006137 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   2,47 10-6221 

11/8/2011 03072011600006181 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   2,47 00-6221 

11/8/2011 03072011600006182 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   5,40 00-6221 

12/8/2011 03072021600008504 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   2,84 10-6221 

12/8/2011 
ΤΔΑ 238 

Γ.ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ - 
Γ.ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 
ΟΕ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 72 
Αh 90,00 20-6263 

17/8/2011 03072021600008524 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   6,85 00-6221 

18/8/2011 
ΤΔΑ 90823 ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ 

ΚΑΡΤΕΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 103,32 10-6614 

19/8/2011 030720211600006266 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   42,50 00-6221 

19/8/2011 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΜΑΤΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 
ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,15 00-6221 

23/8/2011 03072011600006293 ΕΛΛΗΝΙΚΑ   12,30 00-6221 
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ 

25/8/2011 03072021600008614 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   34,80 00-6221 

26/8/2011 

ΤΔΑ 1 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΓΝΑΤΙΑΔΗΣ 

ΓΕΥΜΑ ΓΙΑ 27 
ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
ΣΤΙΣ 
26/08/2011 
ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΛΑΚΑ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑ
ΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 220,00 70-6495.001 

31/8/2011 ΑΠ.804326 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ   2,80 20-6411 
31/8/2011 e-PASS 0030944068819 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ   97,20 20-6411 

31/8/2011 03072011600006348 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ   18,40 00-6221 

ΣΥΝΟΛΟ 2569,75  
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας 
Κερατέας 
Αρ. Απόφ.: 115/2011    
  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 Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας» έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 

πρωτ.20285/15.09.2011 εισήγηση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής 

Ενότητας Κερατέας, όπου αναφέρονται τα εξής: 

«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 

παρακάτω δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή» . 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20285/15.09.2011 εισήγηση του Προέδρου του Τοπικού 

Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, 

− Την υπ’ αριθμ.2/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας 

προκαταβολής, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, όπως 

αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω, ήτοι: 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΟΣΟ 
Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

ΟΝΟΜ/ΜΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

1 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

  

03071011600

005781/       

12-07-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

2,47 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

2 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

  

03071011600

005780/       

12-07-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

2,47 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

3 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

  

03071011600

005779/       

12-07-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

2,47 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

4 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

  

03071011600

005782/       

12-07-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

2,47 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

5 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

  

03071011600

005783/       

12-07-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

2,47 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

6 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

  

03071011600

005784/       

12-07-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

10,94 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

7 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

  

03071011600

005903/       

19-07-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

10,54 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

8 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

  

03071011600

005902/       

19-07-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

3,14 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

9 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    
  

03071011600

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 

2,47 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 
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005901/       

19-07-11 

Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

10 ΕΛ. ΤΑ. ΑΕ    

  

03071011600

005900/       

19-07-11 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

2,47 € 10-6221 
Λουκάς 

Μαργώνης 

11 Δ.Ο.Υ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

1 2814446 
20.07.2011 

Λοιπές 
δαπάνες 
γενικής 
φύσεως 
(Παράβολο 
ΚΤΕΟ για το 
υπ΄αριθμ.ΚΗ
Η-5520) 

111,00 € 00-6495 Κατσίκης 
Σπύρος 

12 Αφοι Ν.& 
Ι.ΛΙΑΓΚΗΣ Ο.Ε. 

     444  
22.07.2011 

Κατασκευή 
σχάρας 
πυροσβεστικ. 
οχήματος 

123,00€ 70-6263 Πανάγος 
Ευάγγελος 

13 Δ.Ο.Υ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

1 2814799 
26.07.2011 

Λοιπές 
δαπάνες 
γενικής 
φύσεως           
( Παράβολο 
ΚΤΕΟ για το 
υπ’αριθμ.ΚΗΗ
-2221) 

70,00€ 00-6495 Κατσίκης 
Σπύρος 

14 ΕΛ.ΤΑ.  Α.Ε. 03071011600
005930 
26.07.2011 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

2,47€ 10-6221 Λουκάς 
Μαργώνης 

15 ΕΛ.ΤΑ.  Α.Ε. 03071011600
005929 
26.07.2011                           

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

2,47€ 10-6221 Λουκάς 
Μαργώνης 

16 ΕΛ.ΤΑ.  Α.Ε. 03071011600
005928 
26.07.2011                           

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

2,47€ 10-6221 Λουκάς 
Μαργώνης 

17 ΕΛ.ΤΑ.  Α.Ε. 03071011600
005931 
26.07.2011                           

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

3,83€ 10-6221 Λουκάς 
Μαργώνης 

18 ΕΛ.ΤΑ.  Α.Ε. 03071011600
005932 
26.07.2011                           

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

32,40€ 10-6221 Λουκάς 
Μαργώνης 

19 ΕΛ.ΤΑ.  Α.Ε. 03071021600 Αποστολή 4,00€ 10-6221 Λουκάς 
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005967 
08.08.2011 

επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

 
 

Μαργώνης 

20 ΕΛ.ΤΑ.  Α.Ε. 03071021600
005971 
08.08.2011 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

3,36€ 10-6221 Λουκάς 
Μαργώνης 

21 ΕΛ.ΤΑ.  Α.Ε. 03071021600
005972 
08.08.2011 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

5,00€ 10-6221 Λουκάς 
Μαργώνης 

22 ΕΛ.ΤΑ.  Α.Ε. 03071021600
006004 
11.08.2011 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

27,40€ 10-6221 Λουκάς 
Μαργώνης 

23 ΕΛ.ΤΑ.  Α.Ε. 03071011600
006111 
23.08.2011 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

8,02€ 10-6221 Λουκάς 
Μαργώνης 

24 ΙΑΤΡΟΥ 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

Δ.Α.Τ.97 
23.08.2011 

Απολυμαντικά
για Βιολογικό 

19,00€ 25-
6633.001 

Γιούλα 
Σοφρώνη 

25 ΕΛ.ΤΑ.  Α.Ε. 03071021600
006083 
26.08.2011 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

  2,47€ 10-6221 Λουκάς 
Μαργώνης 

26 ΕΛ.ΤΑ.  Α.Ε. 03071021600
006084 
26.08.2011 

Αποστολή 
επιστολών 
Διοικητικών & 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών   

  3,22€ 10-6221 Λουκάς 
Μαργώνης 

 ΣΥΝΟΛΟ : 462,02€ 

ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του 
προϋπολογισμού έτους 2011 
Αρ. Απόφ.: 116/2011        

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

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα 

περί «έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του 

προϋπολογισμού έτους 2011», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

τα ακόλουθα: 

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/210 (ΦΕΚ 87/Α/07.07.2010) 

ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης 

και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

Α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου  
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Β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων – 

εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν 

παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

Δήμου». 

Επίσης, στις διατάξεις του άρθρου 266, παρ.9 του ανωτέρω νόμου αναφέρεται 

ότι: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών 

υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, 

ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της 

έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της 

μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό 

διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ.». 

Στην ΚΥΑ 7028/2004(ΦΕΚ 53/Β/9.2.2004) «καθορισμός του τύπου του 

προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», ορίζονται τα ακόλουθα: 

«1. Ο προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό 

εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών. 

Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε: 

− Τακτικά έσοδα 

− Έκτακτα έσοδα 

− Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 

− Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από ΠΟΕ 

− Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 

− Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. 

Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε: 

− Λειτουργικές δαπάνες 

− Επενδύσεις 

− Πληρωμές ΠΟΕ, λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 

− Αποθεματικό 

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα 

κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των 

Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:  

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε 

ομάδα ως ακολούθως:  
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τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,  

έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,  

έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 

με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,  

εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό 

στοιχείο τον αριθμό 3,  

εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο 

τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές 

χρημάτων,  

χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.  

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του 

χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε 

κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη 

αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με 

την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται 

από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία 

με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό.  

Τα έξοδα διακρίνονται σε:  

λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,  

Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό 

στοιχείο τον αριθμό 7,  

πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με 

χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,  

Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.  

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των 

προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και 

είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού 

αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 

για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το 

είδος του εξόδου ή της πληρωμής.  

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο 

δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.  

4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:  

Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.  

Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και 

ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα 



Page 39 of 154 

λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του 

προϋπολογισμού.  

Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και 

δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.  

Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του 

έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.  

Ε. σε ειδική στήλη, θα καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν 

μετά από κάθε αναμόρφωση».  

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18277/22.08.2011 έγγραφό της, η Διευθύντρια των 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου διαβιβάζει την έκθεση εσόδων – εξόδων του Β’ 

τριμήνου έτους 2011, για τον έλεγχο της υλοποίησης του προϋπολογισμού (άρθρο 

266, παρ.6, Ν.3852/10). 

Για την κατάρτιση της έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής 

κατάστασης προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων – εξόδων της ΚΥΑ 

7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/Β/03.02.2004), που έχει ως εξής: 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
 Κωδικοί 
αριθμοί 

Έσοδα & εισπράξεις Προϋπολογισμός 
σε ευρώ 

 Εισπραχθέντα 
μέχρι 30.06.2011  
σε ευρώ 

0 Τακτικά έσοδα 16.188.535,37 4.194.288,63 

1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην 
επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις 

3.885.243,96 206.712,61 

2 Έσοδα παρελθόντων 
οικονομικών ετών ΠΟΕ που 
βεβαιώνονται για πρώτη 
φορά 

2.662.250,00 1.452.349,48 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από 
βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 
παρελθόντα έτη 

3.189.921,36 282.834,49 

4 Εισπράξεις υπέρ του 
δημοσίου και τρίτων και 
επιστροφές χρημάτων 

1.937.932,40 703.588,79 

13 Επιχορηγήσεις από 
επενδύσεις 

3.959.449,11 232.379,61 

 ΣΥΝΟΛΟ   

5  Χρηματικό υπόλοιπο 2.508.720,27 2.508.720,27 

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ  
Κωδικοί 
αριθμοί 

Έξοδα & πληρωμές Προϋπολογισμός 
σε ευρώ 

Πληρωθέντα 
μέχρι 30.06.2011 
 σε ευρώ 
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60 Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 

6.923.851,14 2.416.501,67 

61, 62 Αμοιβές αιρετών και τρίτων, 
παροχές τρίτων 

4.167.880,35 
 

662.555,91 
 

63, 64, 68 Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά 
έξοδα, λοιπά έξοδα 

351.799,00 
 

20.877,32 
 

651 Πληρωμές για την 
εξυπηρέτηση δημόσιας 
πίστης (δάνεια για την 
κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών) 

729.056,72 221.587,11 

66 Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 

820.870,25 35.969,10 

67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις 
εισοδημάτων σε τρίτους, 
παραχωρήσεις – παροχές – 
επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις 
– δωρεές 

4.092.772,17 684.461,51 

81 Πληρωμές υποχρεώσεων 
(Π.Ο.Ε.) 

9.128.042,50 1.242.345,78 

82, 85 Λοιπές αποδόσεις, 
προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 

1.968.070,63 
 

835.455,24 
 

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προμήθειες 
παγίων 

1.617.988,29 2.843,37 

73 Έργα 2.767.338,49 46.477,96 

74  Μελέτες, έρευνες, 
πειραματικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες 

1.067.114,90 0 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συμμετοχή σε επιχειρήσεις) 

0 0 

652 Πληρωμές για την 
εξυπηρέτηση δημόσιας 
πίστεως (δάνεια για κάλυψη 
επενδυτικών δαπανών) 

394.106,90 
 

171.786,06 
 

 ΣΥΝΟΛΟ   

911 Αποθεματικό  303.161,13 0 
 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη την ισχύουσα 

νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει την κατάσταση των εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2011 

του Δήμο Λαυρεωτικής, όπως αναφέρθηκε στο εισηγητικό μέρος της παρούσας 
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απόφασης και υποβάλλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής 

απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Απόστολος Παμφίλης έκανε τις ακόλουθες 

παρατηρήσεις: Σύμφωνα με την έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου οικονομικού 

έτους 2011 του Δήμου Λαυρεωτικής παρουσιάζεται αισθητή απόκλιση και άνοιγμα 

της ψαλίδας σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του ίδιου έτους. Χρειάζεται προσοχή και 

έλεγχος. Όμως οι τρέχουσες δαπάνες – πάγια έξοδα έγιναν μετά την ψήφιση του 

προϋπολογισμού. Άρα καλύπτει και εντολές πληρωμής από προηγούμενη χρήση (α’ 

τρίμηνο 2011). 

Λόγω έλλειψης ρευστότητας θα δυσκολέψει τη λειτουργία μας το επόμενο διάστημα. 

Χρειάζεται να επιμείνουμε σε εισφορές κρατικής χρηματοδότησης, χωρίς την επιβολή 

χαρατσιών και την αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος. 

Να καταργηθεί το ειδικό τέλος 80% στην τιμή του νερού. 

Να δοθεί έκτακτη εισφορά στις σχολικές επιτροπές μέσω του κράτους. 

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 117/2011    
    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 

«αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης» έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ.18289/22.08.2011 έγγραφο 

της Οικονομικής Υπηρεσίας όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ. 46/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση 

της πίστωσης των ακόλουθων ποσών σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑ του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2011: 

20.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6233.001, ΑΑΥ 1050 

21.999,66 € σε βάρος του ΚΑ 35-6243.001, ΑΑΥ 1079 

30.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 25-6233.001, ΑΑΥ 1061 

515,50 € σε βάρος του ΚΑ 25-6264.002, ΑΑΥ 1265 

Επειδή τα ανωτέρω ποσά δε χρησιμοποιήθηκαν, παρακαλούμε όπως γίνει 

αποδέσμευση των 1050, 1061, 1079 και 1265 Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και την υπ’ αρ. πρωτ:18289/22.08.2011 εισήγηση της 

Οικονομικής Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Την αποδέσμευση των ποσών που αναφέρονται κατωτέρω και από τους 

αντίστοιχους κωδικούς: 

20.000,00 € από τον ΚΑ 20-6233.001, ΑΑΥ 1050 (μισθώματα μηχανημάτων) 

21.999,66 € από τον ΚΑ 35-6243.001, ΑΑΥ 1079 (προμήθεια βυτιοφόρου με leasing) 

30.000,00 € από τον ΚΑ 25-6233.001, ΑΑΥ 1061 (μισθώματα μηχανημάτων) 

515,50 € από τον ΚΑ 25-6264.002, ΑΑΥ 1265 (συντήρηση αντλιοστασίων – 

προμήθεια inverter). 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής 
σε βάρος του 25-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2011 
Αρ. Απόφ.:118/2011    
    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  

«διάθεσης πίστωσης και έκδοσης ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του 

ΚΑ 25-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2011», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18001/16.08.2011 εισήγηση 

της Οικονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία: 

«Επειδή για την αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας 

Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου καθώς και των διαφόρων 

εγγράφων των Υπηρεσιών, απαιτείται άμεσα η καταβολή της δαπάνης του ποσού των 

9.000,00 € στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 34,37 του 

από 17-5-59 Β.Δ. παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

1- τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 25-6221 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011. 

3 - την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του 

μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Νικολάου Μαργαρίτη, ΔΕ1/Β’. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από των ανωτέρω αναφερόμενο υπάλληλο 

παρακαλούμε να ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος 

προπληρωμής». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

του από 17.05.59 Β.Δ/τος, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ:18001/16.08.2011 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης και την έκδοση ισόποσου εντάλματος 

προπληρωμής ποσού 10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 25-6221 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου έτους 2011, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου 

Λαυρεωτικής, Νικολάου Μαργαρίτη, για την πληρωμή των λογαριασμών ύδρευσης 

της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου, καθώς και των διαφόρων εγγράφων των Υπηρεσιών. 

Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω 

υπάλληλο. 

ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασμού και έγκριση της δαπάνης για τα χρηματικά 
εντάλματα 675 και 676/2011» 
Αρ. Απόφ.:119/2011    
   Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

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

«απόδοσης λογαριασμού και έγκρισης της δαπάνης για τα χρηματικά εντάλματα 675 

και 676/2011», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ. 71/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση 

της πίστωσης ποσού α) 4.600,00 € σε βάρος του ΚΑ 25-6221, β) 4.400,00 € σε 

βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2011. 

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση των χρηματικών 

ενταλμάτων προπληρωμής ο Νικόλαος Μαργαρίτης, ΔΕ1/Β’, μόνιμος υπάλληλος  του 

Δήμου Λαυρεωτικής, για την πληρωμή των λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής 

Κοινότητας Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και 

των διαφόρων εγγράφων των Υπηρεσιών. 

Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει 

να γίνει εντός τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσης του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής.  

Η Οικονομική Υπηρεσία με το υπ’ αριθμ. πρωτ:17975/16.08.2011 έγγραφό της 

υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία 

λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση των πληρωμών και τα οποία 

επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό το οποίο του είχε διατεθεί προς εκπλήρωση 

του σκοπού ο οποίος προαναφέρθηκε. 

Για τους ανωτέρω λόγους, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει 

στον έλεγχο των στοιχείων που έχουν υποβληθεί από την Οικονομική Υπηρεσία 

σχετικά με την απόδοση του λογαριασμού και στη συνέχεια να προβεί στην 
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απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, 

εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

1. τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

2. την υπ’ αριθμ.71/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

διετέθη η απαιτούμενη πίστωση και ορίστηκε ο υπόλογος του ποσού 

3. τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία για την 

απόδοση του λογαριασμού 

αποφασίζει ομόφωνα 
Α - Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού έτσι όπως υποβλήθηκε από την Οικονομική 

Υπηρεσία μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Β - Απαλλάσσει τον Νικόλαο Μαργαρίτη, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής 

από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί για την πληρωμή των λογαριασμών 

ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου, καθώς και των διαφόρων εγγράφων των Υπηρεσιών. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο με θέμα: «πράσινος 
φωτισμός – τα εργαλεία και η μέθοδος για τη μέγιστη αποδοτικότητα του 
φωτισμού με το ελάχιστο περιβαλλοντολογικό κόστος» 
Αρ. Απόφ.:120/2011    
    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 υπαλλήλων σε σεμινάριο με θέμα: «πράσινος φωτισμός – τα 

εργαλεία και η μέθοδος για τη μέγιστη αποδοτικότητα του φωτισμού με το ελάχιστο 

περιβαλλοντολογικό κόστος», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

τα ακόλουθα: 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006. 

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

- Το Π.Δ. 113/2010. 

- Την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Δήμου. 

Ακολούθως, ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η εταιρεία 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε. διοργανώνει στις αίθουσες εκπαίδευσης του 

ομίλου MF, Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στις 29 & 30 

Σεπτεμβρίου 2011. Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι: «Πράσινος Φωτισμός – τα εργαλεία 

και η μέθοδος για τη μέγιστη αποδοτικότητα του φωτισμού με το ελάχιστο 
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περιβαλλοντολογικό κόστος». Το σεμινάριο απευθύνεται σε ηλεκτρολόγους, 

ηλεκτρολόγους μηχανικούς, οι οποίοι απασχολούνται σε ΟΤΑ, δημόσια κτίρια & 

λοιπά.  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους παρευρισκόμενους στον 

τρόπο με το οποίο θα μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και 

στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κος Πασχάλης Καλούδης, πτυχιούχος 

ηλεκτρολόγος - ηλεκτρονικός, με μεγάλη διδακτική εμπειρία. 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 420,00 euro ανά άτομο. 

Στη συνέχεια πρότεινε τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής: 

Ανέστη Κυριάκου, ΔΕ 30 – Ηλεκτροτεχνιτών και Χριστοδούλου Σπυρίδωνα ΔΕ 24 - 

Ηλεκτρολόγων, στο ανωτέρω σεμινάριο. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και 

έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

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

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου. 

- Την αναγκαιότητα επιμόρφωσης και ενημέρωσης των υπαλλήλων του Δήμου, 

σχετικά με τις νέες εγκυκλίους, τις αλλαγές, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις στην 

ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής α) Ανέστη 

Κυριάκου, ΔΕ 30 – Ηλεκτροτεχνιτών και β) Χριστοδούλου Σπυρίδωνα ΔΕ 24 – 

Ηλεκτρολόγων, σε διήμερο σεμινάριο, με θέμα: «Πράσινος Φωτισμός – τα εργαλεία 

και η μέθοδος για τη μέγιστη αποδοτικότητα του φωτισμού με το ελάχιστο 

περιβαλλοντολογικό κόστος» που διοργανώνεται από την εταιρεία 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε., στις αίθουσες του ομίλου MF, 

Πανεπιστημίου 58, στην  Αθήνα, στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2011. 

Β. Διαθέτει πίστωση ποσού 840,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011 για να αντιμετωπισθεί η 

δαπάνη. 

ΘΕΜΑ: Αίτημα Ασπασίας Αργεντίνη για την καταβολή δαπάνης (αμοιβή 
δικηγόρων) 
Αρ. Απόφ.:121/2011    
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    Ο κος Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 105 του 

Ν.3463/2006), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί 

«αιτήματος Ασπασίας Αργεντίνη για την καταβολή δαπάνης – αμοιβή δικηγόρων», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η κα Ασπασία Αργεντίνη με την υπ’ αριθμ. πρωτ:18940/30.08.2011 αίτησής 

της ζητά την καταβολή της δαπάνης των δικηγόρων, τους οποίους χρησιμοποίησε 

προς υπεράσπισή της στο Α’ Πενταμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών, κατά τη 

δικάσιμο της 31.03.2011, ως κατηγορούμενη για θέματα που χειρίστηκε με την 

ιδιότητα της Αντιδημάρχου. 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ 

αριθμ. πρωτ: 19203/02.09.2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

επί του ανωτέρω θέματος, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«Δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός της, καθόσον δεν προβλέπεται 

από κάποια σχετική διάταξη η καταβολή των αμοιβών των δικηγόρων που 

χρησιμοποιούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ασχέτως της ιδιότητάς των ως Αντιδημάρχων, 

για τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται προσωπικά. 

Σημειωτέον, ότι από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν εγκρίνεται 

αμοιβή ή έξοδα του δικηγόρου του Δήμου, που προσφέρει τις υπηρεσίες του με πάγια 

αντιμισθία, όταν αυτός παρίσταται στα ποινικά δικαστήρια είτε εκπροσωπεί το 

Δήμαρχο είτε τους Δημοτικούς Συμβούλους. 

Επομένως, κατά μείζονα λόγο δεν είναι δυνατό να τύχει εγκρίσεως η καταβολή 

αμοιβών δικηγόρων που ουδεμία σχέση έχουν με τις υπηρεσίες του Δήμου». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, 

μελέτησε το σχετικό φάκελο και έλαβε υπόψη: 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ:18940/30.08.2011 αίτηση της κα Α. Αργεντίνη, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19203/02.09.2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου 

του Δήμου 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Απορρίπτει το αίτημα της κας Ασπασίας Αργεντίνη σχετικά με την καταβολή της 

δαπάνης, την οποία επιβαρύνθηκε, για την αμοιβή των δικηγόρων κ.κ. Ιωάννη Λάγγα 

και Π. Ζυγούρη, για την παράστασή τους, ενώπιον του Α’ Πενταμελούς Εφετείου 

Πλημμελημάτων την 31.03.2011, στο οποίο ήταν κατηγορούμενη, στα πλαίσια των 

καθηκόντων της ως Αντιδημάρχου το έτος 2003.  
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ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης και διάθεση πίστωσης για τον πρόχειρο 
διαγωνισμό που αφορά το έργο: «σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για 
την υποστήριξη του Δήμου Λαυρεωτικής στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 2011 – 2014» 
Αρ. Απόφ.: 122/2011    
    Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

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

«κατάρτισης όρων διακήρυξης και διάθεση πίστωσης για τον πρόχειρο διαγωνισμό 

που αφορά το έργο: σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη του 

Δήμου Λαυρεωτικής στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011 – 

2014»,  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

− Τις διατάξεις του άρθρου 267, παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α’/07.06.2010). 

− Τις διατάξεις των άρθρων 203-207 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας», σχετικά με την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους ΟΤΑ. 

− Τις διατάξεις του Π.Δ.185/2007 (ΦΕΚ 221/Α’/12.09.2007) «όργανα και 

διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

− Τις υπ’ αριθμ.45/25.10.2006 & 66/14.09.2007 εγκυκλίους ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά 

με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΟΤΑ. 

− Την υπ’ αριθμ. 18183/02.04.2007(ΦΕΚ 534/Β’/13.04.2001) απόφαση 

ΥΠΕΣΔΔΑ, όπως τροποποιήθηκε με  την υπ’ αριθμ.5694/03.02.2011 απόφαση του 

ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. και ισχύει. 

− Το λοιπό συνοδευτικό υλικό του Υπουργείου Εσωτερικών (οδηγό κατάρτισης 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σχέδια προκήρυξης, διευκρινιστικές). 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι 

για την υποστήριξη της Ομάδας Έργου που θα συγκροτηθεί για την κατάρτιση του 

επιχειρησιακού προγράμματος 2011-2014 του Δήμου μας, είναι απαραίτητη η 

ανάθεση σχετικών υπηρεσιών σε εξωτερικό σύμβουλο.  

Η επιλογή του εξωτερικού συμβούλου θα γίνει με διαδικασία πρόχειρου 

διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3731/2008, του άρθρου 

83 του Ν.2362/1995 & τα χρηματικά όρια της υπ’ αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 

1291/11.08.2010) απόφασης Υπουργού Οικονομικών. Ο σύμβουλος θα πρέπει να 

διαθέτει κατάλληλη και επαρκή οργάνωση – υποδομή, στελέχωση, τεχνογνωσία και 

εμπειρία. 
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Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον εξωτερικό σύμβουλο θα 

συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου. 

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης, ο προϋπολογισμός του 

«έργου» ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

23%). Η Υπηρεσία που θα παρασχεθεί θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε τρείς (3) 

μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και 

έχοντας υπόψη: 

− Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, 

− Τις διατάξεις του Ν.3463/2006,  

− Τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, 

− Τις διατάξεις του Ν.3731/2008, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995, 

− Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010) απόφαση 

Υπουργού Οικονομικών, 

− Την υπ’ αριθμ.31/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια πρόχειρου 

διαγωνισμού, 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2011, στον ΚΑ 30-7413.036 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.31/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

προϋπολογισμού 60.000,00 euro (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), σχετικά με 

την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Β. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 73.800,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-7413.036 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2011. 

Γ. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσίας εκπόνησης επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία 

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Δ. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευθεί σε μία (1) 

ημερήσια εφημερίδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού. 
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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης για το έργο: 
«σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου 
Λαυρεωτικής στην κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011 – 2014» 
Αρ. Απόφ.:123/2011    
     

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 

«συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης για το έργο: «σύναψη 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Λαυρεωτικής στην 

κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011 – 2014», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις των άρθρων 203-207 του Ν.3463/2006 σχετικά με την εκπόνηση 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

− Τις διατάξεις του Π.Δ.185/2007 (ΦΕΚ221/Α/12.09.2007) «όργανα και 

διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

− Τις υπ’ αριθμ.45 & 66/2007 ερμηνευτικές εγκυκλίους 

− Τον οδηγό κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ που υπάρχει στο 

δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών 

Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο Δήμος 

προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό σύμβουλο την στήριξη της Ομάδας Έργου. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω για τη συμβουλευτική υποστήριξη των εργασιών της 

Ομάδας Έργου, μπορεί να ανατίθενται σχετικές υπηρεσίες σε εξωτερικούς 

συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.60/2007, του άρθρου 83 του 

Ν.2362/1995 και της υπ’ αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010)  

απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. 

Η ανάθεση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξωτερικό σύμβουλο θα 

γίνει με διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2362/1995, ο οποίος 

διενεργείται από τριμελή επιτροπή. 

Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει την επιτροπή για τον ανωτέρω 

διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1, περ. ε’ του Ν.3852/2010. Ως μέλη της 

Επιτροπής προτείνονται οι υπάλληλοι του Δήμου: 

Μητρογιάννης Σπυρίδων, ΠΕ1, με βαθμό Α’,  

Ανδριτσάκη Ειρήνη, ΔΕ1, με βαθμό Α’,  

καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος, Κατσουνάκης Κυριάκος, Αντιδήμαρχος – 

μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και 

έχοντας υπόψη: 

− Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 203-207 του Ν.3463/2006, 

− Τις διατάξεις του Π.Δ.185/2007 (ΦΕΚ221/Α/12.09.2007) «όργανα και 

διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και τις υπ’ αριθμ.45 & 

66/2007 ερμηνευτικές εγκυκλίους, 

− Τον οδηγό κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ που υπάρχει στο 

δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 και της υπ’ αριθμ. 

35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010)   απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης για το έργο: «Σύναψη 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Λαυρεωτικής στην 

κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2014», αποτελούμενη από τους: 

1. Ανδριτσάκη Ειρήνη, υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, ΔΕ1, με βαθμό Α’ 

2. Μητρογιάννη Σπυρίδωνα, υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, ΠΕ1, με βαθμό Α’ 

3. Κατσουνάκη Κυριάκο,  Αντιδήμαρχο – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «διάνοιξη – ασφαλτόστρωση οδών 
Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.:124/2011    
    Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

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

«απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου: διάνοιξη – ασφαλτόστρωση οδών Κερατέας», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στην υπ’ αριθμ.29/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.760,00 euro (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

23%), περιγράφονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τη διάνοιξη – 

ασφαλτόστρωση των οδών Κερατέας.  

Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος στην 

περιοχή Δροσιά της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, το οποίο έχει υποστεί ζημιές είτε 

από τις εργασίες των συνεργείων Ύδρευσης, λόγω συνδέσεων νέων παροχών, είτε 

από φθορά λόγω χρήσης. Πρόκειται για συμπληρωματικές εργασίες των εργασιών 
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των συνεργείων του Δήμου και περιλαμβάνουν την απομάκρυνση σαθρών υλικών 

οδοστρωσίας και τυχόν φερτών υλικών, καθώς και τη μεταφορά και επίστρωση 

υλικών επίχωσης και ασφαλτικών υλικών. 

Επειδή για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα που δεν διαθέτει 

ο Δήμος, όπως λαστιχοφόρος φορτωτής και φορτηγό, προτείνεται η ανάθεση των 

ανωτέρω εργασιών σε ιδιώτη. 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

− Τις διατάξεις του άρθρου Π.Δ.171/1987, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με  τα άρθρα 1 & 2 του Π.Δ.229/1999, όπου ορίζονται τα εξής: «για 

μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης που η δαπάνη για καθένα  από αυτά δεν 

υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ ή με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με 

διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την 

περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική 

απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής. Τα στοιχεία 

αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του 

άρθρου 4 του Ν.1418/1984. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Δημαρχιακή Επιτροπή ή το 

Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και αν μεν 

επρόκεται για εκτέλεση έργου με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται 

για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους 

ανάθεσης». 

− Την υπ’ αριθμ.5/2009 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ «περί παροχής οδηγιών για την 

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18,20 & 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων 

και υπηρεσιών των ΟΤΑ», σύμφωνα με την οποία το αρμόδιο συλλογικό όργανο που 

αποφασίζει για την απ’ ευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης είναι 

η Δημαρχιακή Επιτροπή. 

− Το γεγονός ότι με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η 

αρμοδιότητα αυτή έχει πλέον μεταφερθεί στην Οικονομική Επιτροπή. 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:21437/05.05.2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ., περί 

παροχής οδηγιών σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του 

άρθρου 83 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για ΟΤΑ Α’ Βαθμού. 

Μετά από πρόσκληση του Δήμου για κατάθεση προσφοράς σχετικά με την 

ανωτέρω εργασία, ανταποκρίθηκε η κα Σοφία Καραφύλλα, εκσκαφές – εκβραχισμοί – 

ασφαλτοστρώσεις, με έδρα στην Κερατέα, Ζ. Πηγής 2, με ΑΦΜ 040226566, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, με προσφορά ποσού 3.600,00 €, πλέον ΦΠΑ 23%, την οποία σας θέτω 

υπόψη. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− του ΠΔ 171/1987 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ 229/1999, 

− Την υπ’ αριθμ.29/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

− Την κατατεθείσα οικονομική προσφορά, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αναθέτει τη «διάνοιξη – ασφαλτόστρωση οδών Κερατέας», στην κα Σοφία 

Καραφύλλα, εκσκαφές – εκβραχισμοί – ασφαλτοστρώσεις, με έδρα στην Κερατέα, 

οδός Ζ. Πηγής 2, με ΑΦΜ 040226566, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, σύμφωνα με τη συνημμένη 

προσφορά της, έναντι του ποσού των 3.600,00 €, πλέον ΦΠΑ, ήτοι 4.428,00 €. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου. 

Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 4.428,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.006 του  

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011 για την εκτέλεση του έργου.  

Δ. Ορίζει τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Οικονόμου Αθανάσιο, 

Τοπογράφο – Μηχανικό, ΠΕ6, υπεύθυνο για την παρακολούθηση, τη διοίκηση και 

τον έλεγχο της εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του 

άρθρου 15 του ΠΔ 229/1999. 

Ε. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου 

αναδόχου και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, 

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης 
του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά: «προμήθεια διαφόρων ειδών 
λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών φωτιστικών σωμάτων 
για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του 
Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:125/2011    

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 μελέτης, διάθεση πίστωσης και κατάρτισης όρων διακήρυξης του 

πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά: «προμήθεια διαφόρων ειδών λαμπτήρων, 

φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών φωτιστικών σωμάτων για την κάλυψη των 

αναγκών συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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− Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας, 

ποσού 73.702,88 euro, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, όπως περιγράφονται στην 

υπ΄αριθμ.13/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2286/1995, όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.2503/1997,  

− Την Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010) απόφαση Υπουργού Οικονομίας, 

Αντ. & Ναυτιλίας, 

− Τις αποφάσεις του Υπ. Ανάπτυξης Π1/7938/1998 και Π1/7939/1998. 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της 

προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ, όπου ορίζεται ότι: «…. οι τεχνικές 

προδιαγραφές των αγαθών, των οποίων η προμήθεια γίνεται με ανοικτό ή κλειστό ή 

πρόχειρο διαγωνισμό, εγκρίνονται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του 

Κοινοτικού Συμβουλίου», 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνωστοποίησε στα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια διαφόρων ειδών λαμπτήρων και 

λοιπών υλικών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στα προς συντήρηση δίκτυα 

ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής. 

 Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 209 του Ν.3463/2006, του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.2286/1995. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και 

έχοντας υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3285/2010, 

− Την υπ’ αριθμ.13/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.12 του Ν.2286/1995, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ,  

− Τις αποφάσεις Π1/7938/1998, Π1/7939/1998 και Π1/3305/2010, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της 

προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό, 
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Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ποσού 

73.702,88 euro (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για την «προμήθεια διαφόρων 

ειδών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ανταλλακτικών φωτιστικών σωμάτων 

για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής», όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ.13/2011 μελέτη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 

Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  και του Ν.2286/1995. 

Γ. Η διάθεση της πίστωσης ποσού 73.702,88 € σε βάρος του ΚΑ 20-7131.002 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011. 

Δ. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευθεί σε μία (1) 

εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή 

του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Ε. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 

Γλώσσα 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού θα 

συντάσσονται στην Ελληνική. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και 

επικυρωμένα. 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές στον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να 

κατατεθούν στον Δήμο Λαυρεωτικής  μέχρι την …………….ημέρα  ………………. και 

ώρα ………….π.μ. κατά την οποία θα γίνει η αποσφράγιση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Προϋπολογισμός 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται συνολικά (με ΦΠΑ 23%) 

στο ποσό των 73.702,88 €. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους 

πόρους του Δήμου και συγκεκριμένα από τον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2011 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7131.002 του προϋπολογισμού. 
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Δικαιούμενοι συμμετοχής 
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων 

ειδών και παρέχουν εχέγγυα άριστης εκτέλεσης της σύμβασης: 

Α)Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

Β)Συνεταιρισμοί 

Γ)Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, σε δύο 

αντίγραφα. 

Συγκεκριμένα απαιτούνται τα εξής επί ποινή αποκλεισμού, δικαιολογητικά. 

Οι ενδιαφερόμενοι, με ποινή αποκλεισμού τους από την συνέχιση του διαγωνισμού, 

πρέπει να καταθέσουν προς την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό της 

προμήθειας στοιχεία και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την φερεγγυότητα, την 

επαγγελματική τους αξιοπιστία, την χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση. 

Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο θα 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην 

αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται 

το σχετικό πιστοποιητικό. 

Β) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 

αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελμα που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα. 

Δ) Εκτός των ανωτέρω οι προμηθευτές θα προσκομίζουν με ποινή αποκλεισμού 
τους από τη συνέχιση του διαγωνισμού τα ακόλουθα : 

Δ1. Δήλωση του διαγωνιζόμενου που θα δηλώνουν το εργοστάσιο, στο οποίο θα 

παρασκευαστούν τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 

τους. Τα προαναφερόμενα δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα 

Κοινοτικής Προέλευσης. 

Δ2. Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε 

διαγωνισμούς Δημοσίου ή και από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
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Δ3. Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης και των σχετικών 

με αυτήν διατάξεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Δ4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι 

δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.     

Δ5. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα 

ή γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 5% της 

προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης της προμήθειας εκτός του 

Φ.Π.Α. σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αυτή καθορίζεται στο 

άρθρο 26 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης. 

Δ6. Ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

Φάκελος προσφοράς  
6.1 Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να 

επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

6.2 Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και μόνο γλώσσα (εκτός ίσως 

από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας). 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή 

τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών 

υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο 

με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

6.3 Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού μέσα σε καλά 

σφραγισμένο κύριο φάκελο όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με 

κεφαλαία γράμματα: 

α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

6.4 Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο 

καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις παραπάνω ενδείξεις. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα: 
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6.4.1 Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 5 της 

παρούσας, με την σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή 

ντοσιέ ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειάς τους και η εγγύηση 

συμμετοχής. 

6.4.2 Καλά σφραγισμένο υποφάκελλο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα 

τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 6.3 της παρούσης. 

Μέσα στον φάκελο θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του 

προσφερόμενου υλικού. 

Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχονται και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια 

της εταιρείας κατασκευής του υλικού στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 

λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά 

συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

6.5 Καλά σφραγισμένο υποφάκελλο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα 

προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 6.3 της παρούσης. 

Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για 

«Προμήθεια διαφόρων ειδών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και 
ανταλλακτικών φωτιστικών σωμάτων  για την κάλυψη των αναγκών 
συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής». Στις 

τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση 

(π.χ. έξοδα δημοσίευσης κ.λ.π.) εκτός του Φ.Π.Α. και των τελών από τα οποία ο 

ΟΤΑ απαλλάσσεται με την ισχύουσα νομοθεσία, για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος όταν ανοιχθεί 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6.6 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η δε επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 

καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις και μονογράφει και σφραγίζει οι οποίες 

καθιστούν αυτή ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών. 
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6.7 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του διαγωνισμού του ημέρα 

και ώρα που καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης. 

6.8 Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία 

εταιρεία ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του 

και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στον διαγωνισμό.  

Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν 

από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την 

οποία θα συμμετέχει στον διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρείας 

που συμμετέχει σ’ αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή 

άλλο τρόπο αμοιβής. 

6.9 Αφού περάσει η ώρα που αναφέρεται στην πρόσκληση, κηρύσσεται το τέλος 

παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά και 

απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με 

ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε 

πριν από την ώρα λήξεως αποδοχής των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή 

και μετά από την ώρα αυτή. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή 

μετά από την λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 

Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται 

δημόσια και αρχίζει από την επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά 

τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα στον ανοικτό φάκελο. 

6.10 Οι δύο σφραγισμένοι υποφάκελλοι που βρίσκονται μέσα στον κλειστό φάκελο και 

περιέχουν αντίστοιχα την οικονομική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία 

παραμένουν σφραγισμένοι και αναγράφεται πάνω σ’ αυτούς ο αύξοντος αριθμός 

του ανοικτού φακέλου.  

6.11 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών η επιτροπή 

συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά των συναγωνιζόμενων και  

αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

6.12 Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 

του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από 

συλλογικό όργανο είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά 

από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
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Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού 

και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζόμενους δεν έχουν καμία αξία 

ή επίπτωση στο διαγωνισμό. 

6.13 Επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο συναγωνιζόμενο. 

6.14 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. 

6.15 Μετά την παραπάνω διαδικασία ακολουθούνται τα οριζόμενα από τα άρθρα 19, 

20, 21,23, 24 & 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Εγγυήσεις  
7.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό  

Η εγγυητική αυτή επιστολή αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 

2.996,05 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (χωρίς το Φ.Π.Α.). Θα έχει 

συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα έχει εκδοθεί με ισόποσο γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών κι Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 

Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους ΟΤΑ. 

Η εγγυητική θα ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 

προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

7.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  

α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. 

β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες προσμετρούμενες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ενστάσεις  
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή 

της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

8.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του 

διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 

της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 

προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 
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Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση που με 

την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα 

εξής :  

Με απόφαση της Ο.Ε. μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά την δημοσίευση ακολουθείται η ίδια 

διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

8.2 Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή 

αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του για λόγους 

που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του 

διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου 

σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά 

εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το 

αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 

γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή ή στο Κοινοτικό Συμβούλιο που 

αποφαίνεται. 

8.3 Οι ανωτέρω αποφάσεις των Οικονομικών Επιτροπών ή των Κοινοτικών 

Συμβουλίων καθώς και οι αποφάσεις τους που αφορούν στην κατακύρωση του 

διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολής 

τους στον οικείο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. 

όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

8.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται 

δεκτές. 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών 
Οι προσφορές οικονομικές και τεχνικές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και 

θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται 

σε βάρος του προσφέροντος. 

Χρόνος παράδοσης των υλικών 
Τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και θα 

πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα σε κάθε αίτηση του Δήμου Λαυρεωτικής από τον 

Ανάδοχο σε τόπο που θα καθορίζει η Υπηρεσία. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα σε χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 
11.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε 

για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

11.2 Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 5 της παρούσης. 

11.3 Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 

επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33ο και 35ο της 

με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών. 

Εγγύηση 
Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα 

προμηθεύσει θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των 

χαρακτηριστικών και της προσφοράς, απαλλαγμένο από οποιοδήποτε κρυμμένο 

ελάττωμα που αφορά σε υλικά κατασκευής αυτού, είτε στην εργασία κατασκευής και 

ότι αυτό θα ανταποκρίνεται από κάθε άποψη για την χρήση για την οποία 

προορίζεται. 

Επίσης ότι θα είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής που έχει αναφέρει στην 

προσφορά του. 

Λήψη πληροφοριών  
Αντίγραφο της διακήρυξης κατατίθεται στα γραφεία του φορέα και ευρίσκεται στη 

διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 1987 
Αρ. Απόφ.:126/2011    
 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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

1987», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 
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την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

 Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

 Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΟΥ Λαυρίου.    

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο ελεγκτής εσόδων – εξόδων της ΔΟΥ που 

διεξάγει την ταμιακή υπηρεσία της Κοινότητας υποβάλλει στον Πρόεδρο του 

Κοινοτικού Συμβουλίου τους λογαριασμούς της διαχείρισης του περασμένου 

οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ήτοι: 

α) απολογιστικό πίνακα 

β) αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών της διαχείρισης εσόδων και εξόδων και 

τα λοιπά παραστατικά δικαιολογητικά (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα ΧΕΠ).  

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και 

διατυπώνει τις παρατηρήσεις του με πράξη που εκδίδει μέσα σε ένα δίμηνο από την 

παραλαβή των λογαριασμών.  

Η προθεσμία είναι ενδεικτική, όμως θα πρέπει να τηρείται με προσοχή και 

σχολαστικότητα για να διευκολύνεται ο γρήγορος έλεγχος της ταμιακής διαχείρισης, 

να διαλαμβάνονται και να διορθώνονται έγκαιρα τυχόν σοβαρά λάθη ή παραλήψεις.  

    Από το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, 

προκύπτει ότι για τα έτη 1987 και 1998 δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Κ.Σ. για 

έγκριση απολογισμού.  
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Με το αριθ. 2775/18.04.2006 έγγραφο της ΔΟΥ προς την Κοινότητα και 

κοινοποίηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επέστρεψε στην Κοινότητα τα απολογιστικά 

στοιχεία των οικονομικών ετών 1987 έως 1999, με τα συνημμένα σε αυτό 

απολογητικά στοιχεία και ημερομηνία παραλαβής 15.09.2008.  

Από τα στοιχεία που υπάρχουν στην Κοινότητα προκύπτουν τα κατωτέρω: 

α) Το Ελεγκτικό Συνέδριο με το αριθ. 34167/251/17.07.2006 έγγραφό του προς την 

Κοινότητα, ζήτησε την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων των ετών 1986 – 

1996. 

β) Η Κοινότητα με το αριθ. 161/08.03.2007 έγγραφό της προς τη ΔΟΥ, σε συνέχεια 

του ανωτέρω εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζήτησε τη συνεργασία των δύο 

υπηρεσιών προκειμένου να αποσταλούν τα αιτηθέντα στοιχεία.  

γ) από την έκθεση της επιθεωρήτριας κ. Αθ. Κοψαλιά, το χρηματικό υπόλοιπο της 

Κοινότητας έτος 1986 καθορίστηκε στο ποσό 1.237.530 δρχ. (πράξη Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 342/1997) και με αφετηρία το χρηματικό υπόλοιπο διορθώθηκαν οι 

απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς να διορθωθούν τα βιβλία τρεχούμενων 

λογαριασμών της ΔΟΥ.  

Τόσο στο πόρισμα της επιθεωρήτριας όσο και στο 10/09 έγγραφο του 

προϊστάμενου της ΔΟΥ Λαυρίου επισημαίνεται η σύνταξη νέων απολογισμών καθ’ 

υπόδειξη του Τ.Π. & Δανείων, προκειμένου να διενεργηθεί συγκεντρωτικός έλεγχος 

εσόδων – εξόδων και να επέλθει συμφωνία του Τ.Π. & Δανείων με τη διαχείριση του 

γραφείου ΟΤΑ.  

δ) Ο αρχικός απολογιστικός πίνακας της οικονομικής κατάστασης της Κοινότητας, 

απεικονίζεται στο συνημμένο Νο 1 «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ». 

Η τελική επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων περατώθηκε και το 

αρμόδιο γραφείο προέβη στη σύνταξη νέων απολογιστικών πινάκων κατ’ έτος, τους 

οποίους απέστειλε μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά (απολογιστικούς πίνακες, 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων κατά ΚΑ, γραμμάτια είσπραξης και 

πληρωθέντα ΧΕ), τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα 

Αργυρώ και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη. 

ΕΤΟΣ 1987 
ΕΣΟΔΑ                                                   15.039.048,00 

Υπολ. προηγούμενης χρήσης 1986(+)    1.237.530.,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                16.276.578,70 

ΕΞΟΔΑ                                                   14.363.861,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο (+)                           1.912.717,70 
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Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής και η Ελεγκτής ΔΟΥ 

Μαρία Μωραΐτου.  

Από τον έλεγχο των παραστατικών στοιχείων που υπάρχουν στην Κοινότητα 

(αρχείο) προκύπτουν τα κατωτέρω: 

1) Χρηματικά Εντάλματα. 

Εκδόθηκαν συνολικά εκατόν είκοσι ένα (121). Από την κατάσταση εξόδων που έχει 

συνταχθεί από την ελεγκτή, συνάγεται ότι έχουν πληρωθεί εκατόν τέσσερα (104) και 

δέκα επτά (17) επιστράφηκαν ή ακυρώθηκαν.  

Από το αριθ. 6350/23.06.2006 έγγραφο της ΔΟΥ προς της Κοινότητα προκύπτει ως 

προς τα απολογιστικά στοιχεία των ετών 1987, 1988 και 1989 «σας παραδίδουμε 

εξοφλημένα ΧΕΠ ετών 1987 (τεμ.22), 1988 (τεμ. 16) που εκ παραδρομής είχαν 

παραμείνει στο γραφείο μας» ως: 

ΚΑ     011.1    τεμ. 3 

          051.4    τεμ. 1 

     05.131.1α   τεμ. 1 

     15.121.2    τεμ. 3 

     20.131.9α   τεμ. 3 

    20.131.9α    τεμ 1 

    40.131.9α    τεμ. 1 

       2121        τεμ. 1 

      413.1        τεμ. 1 

             2        τεμ. 1 

             3        τεμ. 1 

             4        τεμ. 1 

             5        τεμ. 1 

             6        τεμ. 1 

           10        τεμ. 1 

           12        τεμ. 1 

            ΣΥΝΟΛΟ 22 

Πέρα των ανωτέρω ΧΕ δεν βρεθήκαν άλλα και ο απολογιστικός πίνακας συντάχθηκε 

βάση της κατάστασης εξόδων (σχετικό νούμερο 2). 

2) Γραμμάτια Είσπραξης  

 Δεν βρέθηκαν στο αρχείο και τα έσοδα υπολογίστηκαν σύμφωνα με την κατάσταση 

εσόδων που συνοδεύει τον απολογιστικό πίνακα (σχετικό νούμερο 3). 
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Συνημμένα επισυνάπτεται κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

απόφασης, στην οποία απεικονίζονται ανά στήλη η κίνηση των εξόδων κατά ΚΑ 

ύστερα από επεξεργασία των στοιχείων ως: 

Στήλη Α: αναγράφονται τα ποσά από το στέλεχος των χρηματικών ενταλμάτων. 

Στήλη Β: αναγράφονται τα ποσά από την κατάσταση ΧΕΠ που έχει συντάξει η Δ.Ο.Υ. 

(πληρωμένα) 

Στήλη Γ: αναγράφονται τα χρηματικά εντάλματα που έχουν πληρωθεί και επιστραφεί. 

Από τα αναφερόμενα έγραφα (αλληλογραφία Κοινότητας – Δ.Ο.Υ.) προκύπτουν τα 

κατωτέρω: 

Α) έγγραφο 161/08.03.2007 κοινότητας (στάλθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΧΕΠ μεταξύ των 

οποίων και των ετών 1987 – 1988. γραμμάτια είσπραξης δεν αναφέρονται) 

Β) έγγραφο 2775/18.04.2005  της  Δ.Ο.Υ. (επιστράφηκαν τα εξοφλημένα ΧΕΠ των 

ετών 1987 – 1988. Γραμμάτια είσπραξης δεν αναφέρονται) 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενέργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ:2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικών ετών 2003 – 2009 της επιθεωρήτριας 

Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 
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 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 1987, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ  (σε δραχμές) 

ΤΑΚΤΙΚΑ 6.500.958 

ΕΚΤΑΚΤΑ 8.538.090 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 1986 (+) 1.237.530,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 16.276.578,70 

ΕΞΟΔΑ 14.363.861 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (+) 1.912.717,70 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 1987: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Μαρία Μωραΐτου, Ελεγκτής Δ.Ο.Υ 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 1987 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 
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Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 1988 
Αρ. Απόφ.:127/2011    
    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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

1988», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ.74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή παλαιότερων 

ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 267 παρ. 3 Ν. 

3852/2010).  

    Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

    Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την 

έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων μέσω της ΔΟΥ 

Λαυρίου.    

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο ελεγκτής εσόδων – εξόδων της ΔΟΥ που 

διεξάγει την ταμιακή υπηρεσία της Κοινότητας, υποβάλλει στον Πρόεδρο του 

Κοινοτικού Συμβουλίου τους λογαριασμούς της διαχείρισης του περασμένου 

οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ήτοι: 
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α) απολογιστικό πίνακα 

β) αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών της διαχείρισης εσόδων και εξόδων και 

τα λοιπά παραστατικά δικαιολογητικά (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα ΧΕΠ).  

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και 

διατυπώνει τις παρατηρήσεις του με πράξη που εκδίδει μέσα σε ένα δίμηνο από την 

παραλαβή των λογαριασμών.  

Η προθεσμία είναι ενδεικτική, όμως θα πρέπει να τηρείται με προσοχή και 

σχολαστικότητα για να διευκολύνεται ο γρήγορος έλεγχος της ταμιακής διαχείρισης, 

να διαλαμβάνονται και να διορθώνονται έγκαιρα τυχόν σοβαρά λάθη ή παραλήψεις.  

Από το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, 

προκύπτει ότι για τα έτη 1987 και 1998 δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Κ.Σ. για 

έγκριση απολογισμού.  

Με το αριθ. 2775/18.04.2006 έγγραφο της ΔΟΥ προς την Κοινότητα και 

κοινοποίηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επέστρεψε στην Κοινότητα τα απολογιστικά 

στοιχεία των οικονομικών ετών 1987 έως 1999, με τα συνημμένα σε αυτό 

απολογητικά στοιχεία και ημερομηνία παραλαβής 15.09.2008.  

Από τα στοιχεία που υπάρχουν στην Κοινότητα προκύπτουν τα κατωτέρω: 

α) Το Ελεγκτικό Συνέδριο με το αριθ. 34167/251/17.07.2006 έγγραφό του προς την 

Κοινότητα, ζήτησε την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων των ετών 1986 – 

1996. 

β) Η Κοινότητα με το αριθ. 161/08.03.2007 έγγραφό της προς τη ΔΟΥ, σε συνέχεια 

του ανωτέρω εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζήτησε τη συνεργασία των δύο 

υπηρεσιών προκειμένου να αποσταλούν τα αιτηθέντα στοιχεία.  

γ) Από την έκθεση της επιθεωρήτριας κ. Αθ. Κοψαλιά, το χρηματικό υπόλοιπο της 

Κοινότητας έτος 1986 καθορίστηκε στο ποσό 1.237.530 δρχ. (πράξη Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 342/1997) και με αφετηρία το χρηματικό υπόλοιπο διορθώθηκαν οι 

απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς να διορθωθούν τα βιβλία τρεχούμενων 

λογαριασμών της ΔΟΥ.  

Τόσο στο πόρισμα της επιθεωρήτριας όσο και στο 10/09 έγγραφο του 

προϊστάμενου της ΔΟΥ Λαυρίου επισημαίνεται η σύνταξη νέων απολογισμών καθ’ 

υπόδειξη του Τ.Π. & Δανείων, προκειμένου να διενεργηθεί συγκεντρωτικός έλεγχος 

εσόδων – εξόδων και να επέλθει συμφωνία του Τ.Π. & Δανείων με τη διαχείριση του 

γραφείου ΟΤΑ.  

δ) Ο αρχικός απολογιστικός πίνακας της οικονομικής κατάστασης της Κοινότητας, 

απεικονίζεται στο συνημμένο Νο 1 «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ». 
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Η τελική επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων περατώθηκε και το 

αρμόδιο γραφείο προέβη στη σύνταξη νέων απολογιστικών πινάκων κατ’ έτος, τους 

οποίους απέστειλε μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά (απολογιστικούς πίνακες, 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων κατά ΚΑ, γραμμάτια είσπραξης και 

πληρωθέντα ΧΕ), τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα 

Αργυρώ και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη.  

ΕΤΟΣ 1988 
ΕΣΟΔΑ                                                   11.913.777,00 

Υπολ. προηγούμενης χρήσης 1987(+)     1.912.717,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                13.826.494,70 

ΕΞΟΔΑ                                                   10.934.946,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο                       (+)     2.891.548,70 

Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής και η Ελεγκτής ΔΟΥ 

Μαρία Μωραΐτου.  

 Από τον έλεγχο των παραστατικών στοιχείων που υπάρχουν στην Κοινότητα 

(αρχείο) προκύπτουν τα κατωτέρω: 

1) Χρηματικά Εντάλματα. 

Εκδόθηκαν συνολικά εκατόν πενήντα (150). Από την κατάσταση εξόδων που έχει 

συνταχθεί από την ελεγκτή, συνάγεται ότι έχουν πληρωθεί εκατόν τριάντα επτά (137) 

και δέκα τρία (13) επιστράφηκαν ή ακυρώθηκαν.  

Από το αριθ. 6350/23.06.2006 έγγραφο της ΔΟΥ προς της Κοινότητα προκύπτει ως 

προς τα απολογιστικά στοιχεία των ετών 1987, 1988 και 1989 «σας παραδίδουμε 

εξοφλημένα ΧΕΠ ετών 1987 (τεμ.22), 1988 (τεμ. 16) που εκ παραδρομής είχαν 

παραμείνει στο γραφείο μας» ως: 

ΚΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

011.1     3 

15.121.1 1 

20.131.9Α 6 

45.131.9Α 2 

212.1 3 

14.145.9 1 

            ΣΥΝΟΛΟ 16  

Πέρα των ανωτέρω ΧΕ δεν βρεθήκαν άλλα και ο απολογιστικός πίνακας συντάχθηκε 

βάση της κατάστασης εξόδων (σχετικό νούμερο 2). 

2) Γραμμάτια Είσπραξης  
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 Δεν βρέθηκαν στο αρχείο και τα έσοδα υπολογίστηκαν σύμφωνα με την κατάσταση 

εσόδων που συνοδεύει τον απολογιστικό πίνακα (σχετικό νούμερο 3). 

Συνημμένα επισυνάπτεται κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

απόφασης, στην οποία απεικονίζονται ανά στήλη η κίνηση των εξόδων κατά ΚΑ 

ύστερα από επεξεργασία των στοιχείων ως: 

Στήλη Α: αναγράφονται τα ποσά από το στέλεχος των χρηματικών ενταλμάτων. 

Στήλη Β: αναγράφονται τα ποσά από την κατάσταση ΧΕΠ που έχει συντάξει η Δ.Ο.Υ. 

(πληρωμένα) 

Στήλη Γ: αναγράφονται τα χρηματικά εντάλματα που έχουν πληρωθεί και επιστραφεί. 

Από τα αναφερόμενα έγραφα (αλληλογραφία Κοινότητας – Δ..Ο.Υ.) προκύπτουν τα 

κατωτέρω: 

Α) έγγραφο 161/08.03.2007 κοινότητας (στάλθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΧΕΠ μεταξύ των 

οποίων και των ετών 1987 – 1988. Γραμμάτια είσπραξης δεν αναφέρονται) 

Β) έγγραφο 2775/18.04.2005  της  Δ.Ο.Υ. (επιστράφηκαν τα εξοφλημένα ΧΕΠ των 

ετών 1987 – 1988. Γραμμάτια είσπραξης δεν αναφέρονται).  

Γ) Για το έτος 1988 προκύπτουν τα έσοδα από τις χειρόγραφες καταστάσεις με 

ημερομηνία 18.05.1989, τις οποίες υπογράφει η ελεγκτής εσόδων ΟΤΑ Μαρία 

Μωραΐτου. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενέργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 
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ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 1988, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ  
ΤΑΚΤΙΚΑ: 8.451.626 

ΕΚΤΑΚΤΑ: 3.462.151 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗ 1987: (+) 1.912.717,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 13.826.494,70 

 

ΕΞΟΔΑ: 10.934.946 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ: (+)2.891.548,70 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 1988: 
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− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Μαρία Μωραΐτου, Ελεγκτής Δ.Ο.Υ. 
 
Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 1988 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 1989 
Αρ. Απόφ.:128/2011    
    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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

1989», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή παλαιότερων 

ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 267 παρ. 3 Ν. 

3852/2010).  

Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

 Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  
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Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΟΥ Λαυρίου.    

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο ελεγκτής εσόδων – εξόδων της ΔΟΥ που 

διεξάγει την ταμιακή υπηρεσία της Κοινότητας υποβάλλει στον Πρόεδρο του 

Κοινοτικού Συμβουλίου τους λογαριασμούς της διαχείρισης του περασμένου 

οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ήτοι: 

α) απολογιστικό πίνακα. 

β) αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών της διαχείρισης εσόδων και εξόδων και 

τα λοιπά παραστατικά δικαιολογητικά (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα ΧΕΠ).  

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και 

διατυπώνει τις παρατηρήσεις του με πράξη που εκδίδει μέσα σε ένα δίμηνο από την 

παραλαβή των λογαριασμών.  

Η προθεσμία είναι ενδεικτική, όμως θα πρέπει να τηρείται με προσοχή και 

σχολαστικότητα για να διευκολύνεται ο γρήγορος έλεγχος της ταμιακής διαχείρισης, 

να διαλαμβάνονται και να διορθώνονται έγκαιρα τυχόν σοβαρά λάθη ή παραλήψεις.  

Από το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, 

προκύπτει ότι για τα έτη 1987 και 1998 δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Κ.Σ. για 

έγκριση απολογισμού.  

Με το αριθ. 2775/18.04.2006 έγγραφο της ΔΟΥ προς την Κοινότητα και 

κοινοποίηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επέστρεψε στην Κοινότητα τα απολογιστικά 

στοιχεία των οικονομικών ετών 1987 έως 1999, με τα συνημμένα σε αυτό 

απολογητικά στοιχεία και ημερομηνία παραλαβής 15.09.2008.  

Από τα στοιχεία που υπάρχουν στην Κοινότητα προκύπτουν τα κατωτέρω: 

α) Το Ελεγκτικό Συνέδριο με το αριθ. 34167/251/17.07.2006 έγγραφό του προς την 

Κοινότητα, ζήτησε την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων των ετών 1986 – 

1996. 

β) Η Κοινότητα με το αριθ. 161/08.03.2007 έγγραφό της προς τη ΔΟΥ, σε συνέχεια 

του ανωτέρω εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζήτησε τη συνεργασία των δύο 

υπηρεσιών προκειμένου να αποσταλούν τα αιτηθέντα στοιχεία.  

γ) από την έκθεση της επιθεωρήτριας κ. Αθ. Κοψαλιά, το χρηματικό υπόλοιπο της 

Κοινότητας έτος 1986 καθορίστηκε στο ποσό 1.237.530 δρχ. (πράξη Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 342/1997) και με αφετηρία το χρηματικό υπόλοιπο διορθώθηκαν οι 

απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς να διορθωθούν τα βιβλία τρεχούμενων 

λογαριασμών της ΔΟΥ.  

Τόσο στο πόρισμα της επιθεωρήτριας όσο και στο 10/09 έγγραφο του 

προϊστάμενου της ΔΟΥ Λαυρίου επισημαίνεται η σύνταξη νέων απολογισμών καθ’ 



Page 74 of 154 

υπόδειξη του Τ.Π. & Δανείων, προκειμένου να διενεργηθεί συγκεντρωτικός έλεγχος 

εσόδων – εξόδων και να επέλθει συμφωνία του Τ.Π. & Δανείων με τη διαχείριση του 

γραφείου ΟΤΑ.  

δ) Ο αρχικός απολογιστικός πίνακας της οικονομικής κατάστασης της Κοινότητας, 

απεικονίζεται στο συνημμένο Νο 1 «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ». 

Η τελική επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων περατώθηκε και το 

αρμόδιο γραφείο προέβη στη σύνταξη νέων απολογιστικών πινάκων κατ’ έτος, τους 

οποίους απέστειλε μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά (απολογιστικούς πίνακες, 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων κατά ΚΑ, γραμμάτια είσπραξης και 

πληρωθέντα ΧΕ), τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα 

Αργυρώ και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη.  

ΕΤΟΣ 1989 
ΕΣΟΔΑ                                                   23.153.207,00 

Υπολ. προηγούμενης χρήσης 1988(+)     2.891.548,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                26.044.755,70 

ΕΞΟΔΑ                                                   16.919.033,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο                      (+)      9.125.722,70 

Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής και η Ελεγκτής ΔΟΥ 

Μαρία Μωραΐτου. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 
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αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 1989, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ  
ΤΑΚΤΙΚΑ: 8.602.975 

ΕΚΤΑΚΤΑ: 14.550.232 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 1988: (+) 2.891.548.70 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 26.044.755.70 

ΕΞΟΔΑ: 16.919.033 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ: (+) 9.125.722.70 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 1989: 
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− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Μαρία Μωραΐτου, Ελεγκτής Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 1989 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 1990 
Αρ. Απόφ.:129/2011    
    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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

1990», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή παλαιότερων 

ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 267 παρ. 3 Ν. 

3852/2010).  

    Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

    Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την 

έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΟΥ Λαυρίου.    
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  Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο ελεγκτής εσόδων – εξόδων της ΔΟΥ που 

διεξάγει την ταμιακή υπηρεσία της Κοινότητας υποβάλλει στον Πρόεδρο του 

Κοινοτικού Συμβουλίου τους λογαριασμούς της διαχείρισης του περασμένου 

οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ήτοι: 

α) απολογιστικό πίνακα 

β) αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών της διαχείρισης εσόδων και εξόδων και 

τα λοιπά παραστατικά δικαιολογητικά (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα ΧΕΠ).  

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και 

διατυπώνει τις παρατηρήσεις του με πράξη που εκδίδει μέσα σε ένα δίμηνο από την 

παραλαβή των λογαριασμών.  

Η προθεσμία είναι ενδεικτική, όμως θα πρέπει να τηρείται με προσοχή και 

σχολαστικότητα για να διευκολύνεται ο γρήγορος έλεγχος της ταμιακής διαχείρισης, 

να διαλαμβάνονται και να διορθώνονται έγκαιρα τυχόν σοβαρά λάθη ή παραλήψεις. 

Από το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, 

προκύπτει ότι για τα έτη 1987 και 1998 δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Κ.Σ. για 

έγκριση απολογισμού.  

Με το αριθ. 2775/18.04.2006 έγγραφο της ΔΟΥ προς την Κοινότητα και 

κοινοποίηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επέστρεψε στην Κοινότητα τα απολογιστικά 

στοιχεία των οικονομικών ετών 1987 έως 1999, με τα συνημμένα σε αυτό 

απολογητικά στοιχεία και ημερομηνία παραλαβής 15.09.2008.  

Από τα στοιχεία που υπάρχουν στην Κοινότητα προκύπτουν τα κατωτέρω: 

α) Το Ελεγκτικό Συνέδριο με το αριθ. 34167/251/17.07.2006 έγγραφό του προς την 

Κοινότητα, ζήτησε την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων των ετών 1986 – 

1996. 

β) Η Κοινότητα με το αριθ. 161/08.03.2007 έγγραφό της προς τη ΔΟΥ, σε συνέχεια 

του ανωτέρω εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζήτησε τη συνεργασία των δύο 

υπηρεσιών προκειμένου να αποσταλούν τα αιτηθέντα στοιχεία.  

γ) από την έκθεση της επιθεωρήτριας κ. Αθ. Κοψαλιά, το χρηματικό υπόλοιπο της 

Κοινότητας έτος 1986 καθορίστηκε στο ποσό 1.237.530 δρχ. (πράξη Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 342/1997) και με αφετηρία το χρηματικό υπόλοιπο διορθώθηκαν οι 

απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς να διορθωθούν τα βιβλία τρεχούμενων 

λογαριασμών της ΔΟΥ.  

    Τόσο στο πόρισμα της επιθεωρήτριας όσο και στο 10/09 έγγραφο του 

προϊστάμενου της ΔΟΥ Λαυρίου επισημαίνεται η σύνταξη νέων απολογισμών καθ’ 

υπόδειξη του Τ.Π. & Δανείων, προκειμένου να διενεργηθεί συγκεντρωτικός έλεγχος 
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εσόδων – εξόδων και να επέλθει συμφωνία του Τ.Π. & Δανείων με τη διαχείριση του 

γραφείου ΟΤΑ.  

δ) Ο αρχικός απολογιστικός πίνακας της οικονομικής κατάστασης της Κοινότητας, 

απεικονίζεται στο συνημμένο Νο 1 «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ». 

    Η τελική επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων περατώθηκε και το αρμόδιο 

γραφείο προέβη στη σύνταξη νέων απολογιστικών πινάκων κατ’ έτος, τους οποίους 

απέστειλε μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά (απολογιστικούς πίνακες, αναλυτικές 

καταστάσεις εσόδων – εξόδων κατά ΚΑ, γραμμάτια είσπραξης και πληρωθέντα ΧΕ), 

τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα Αργυρώ και η 

Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη.  

ΕΤΟΣ 1990 
ΕΣΟΔΑ                                                    15.231.742,00 

Υπολ. προηγούμενης χρήσης 1989 (+)     9.125.722,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                 24.357.464,70 

ΕΞΟΔΑ                                                    24.362.045,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο                         (-)           4.580,30 

Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής και η Ελεγκτής ΔΟΥ 

Μαρία Μωραΐτου.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 
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ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 1990, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ  
ΤΑΚΤΙΚΑ: 11.994.201 

ΕΚΤΑΚΤΑ: 3.237.541 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 1989: (+) 9.125.725,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 24.357.464,70 

ΕΞΟΔΑ: 24.362.045 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ: (-) 4.580,30 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 1990: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 
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− Μαρία Μωραΐτου, Ελεγκτής Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 1990 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 1991 
Αρ. Απόφ.:130/2011    
    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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

1991», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

    Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την 

έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων μέσω της ΔΟΥ 

Λαυρίου.    
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Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο ελεγκτής εσόδων – εξόδων της ΔΟΥ που 

διεξάγει την ταμιακή υπηρεσία της Κοινότητας υποβάλλει στον Πρόεδρο του 

Κοινοτικού Συμβουλίου τους λογαριασμούς της διαχείρισης του περασμένου 

οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ήτοι: 

α) απολογιστικό πίνακα 

β) αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών της διαχείρισης εσόδων και εξόδων και 

τα λοιπά παραστατικά δικαιολογητικά (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα ΧΕΠ).  

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και 

διατυπώνει τις παρατηρήσεις του με πράξη που εκδίδει μέσα σε ένα δίμηνο από την 

παραλαβή των λογαριασμών.  

Η προθεσμία είναι ενδεικτική, όμως θα πρέπει να τηρείται με προσοχή και 

σχολαστικότητα για να διευκολύνεται ο γρήγορος έλεγχος της ταμιακής διαχείρισης, 

να διαλαμβάνονται και να διορθώνονται έγκαιρα τυχόν σοβαρά λάθη ή παραλήψεις. 

Από το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, 

προκύπτει ότι για τα έτη 1987 και 1998 δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Κ.Σ. για 

έγκριση απολογισμού.  

Με το αριθ. 2775/18.04.2006 έγγραφο της ΔΟΥ προς την Κοινότητα και 

κοινοποίηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επέστρεψε στην Κοινότητα τα απολογιστικά 

στοιχεία των οικονομικών ετών 1987 έως 1999, με τα συνημμένα σε αυτό 

απολογητικά στοιχεία και ημερομηνία παραλαβής 15.09.2008.  

Από τα στοιχεία που υπάρχουν στην Κοινότητα προκύπτουν τα κατωτέρω : 

α) Το Ελεγκτικό Συνέδριο με το αριθ. 34167/251/17.07.2006 έγγραφό του προς την 

Κοινότητα, ζήτησε την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων των ετών 1986 – 

1996. 

β) Η Κοινότητα με το αριθ. 161/08.03.2007 έγγραφό της προς τη ΔΟΥ, σε συνέχεια 

του ανωτέρω εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζήτησε τη συνεργασία των δύο 

υπηρεσιών προκειμένου να αποσταλούν τα αιτηθέντα στοιχεία.  

γ) από την έκθεση της επιθεωρήτριας κ. Αθ. Κοψαλιά, το χρηματικό υπόλοιπο της 

Κοινότητας έτος 1986 καθορίστηκε στο ποσό 1.237.530 δρχ. (πράξη Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 342/1997) και με αφετηρία το χρηματικό υπόλοιπο διορθώθηκαν οι 

απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς να διορθωθούν τα βιβλία τρεχούμενων 

λογαριασμών της ΔΟΥ.  

Τόσο στο πόρισμα της επιθεωρήτριας όσο και στο 10/09 έγγραφο του 

προϊστάμενου της ΔΟΥ Λαυρίου επισημαίνεται η σύνταξη νέων απολογισμών καθ’ 

υπόδειξη του Τ.Π. & Δανείων, προκειμένου να διενεργηθεί συγκεντρωτικός έλεγχος 
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εσόδων – εξόδων και να επέλθει συμφωνία του Τ.Π. & Δανείων με τη διαχείριση του 

γραφείου ΟΤΑ.  

δ) Ο αρχικός απολογιστικός πίνακας της οικονομικής κατάστασης της Κοινότητας, 

απεικονίζεται στο συνημμένο Νο 1 «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ». 

Η τελική επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων περατώθηκε και το 

αρμόδιο γραφείο προέβη στη σύνταξη νέων απολογιστικών πινάκων κατ’ έτος, τους 

οποίους απέστειλε μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά (απολογιστικούς πίνακες, 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων κατά ΚΑ, γραμμάτια είσπραξης και 

πληρωθέντα ΧΕ), τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα 

Αργυρώ και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη.  

ΕΤΟΣ 1991 
ΕΣΟΔΑ                                                    19.406.440,00 

Υπολ. προηγούμενης χρήσης 1990        (-)      4.580,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                 19.401.859,70 

ΕΞΟΔΑ                                                    17.563.277,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο                            (+) 1.838.582,70 

Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής και η Ελεγκτής ΔΟΥ 

Μαρία Μωραΐτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφοτου Υπουργείου Οικονομικών που αφορά 

στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου που 

διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 
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ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 1991, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ  
19.406.440 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 1990: (-) 4.580,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 19.401.859,70 

ΕΞΟΔΑ  
17.563.277 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ: (+) 1.838.582,70 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 1991: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 
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− Μαρία Μωραΐτου, Ελεγκτής Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 1991 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 1992 
Αρ. Απόφ.:131/2011    
    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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

1992», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή παλαιότερων 

ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 267 παρ. 3 Ν. 

3852/2010).  

    Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

    Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την 

έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΟΥ Λαυρίου.    
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Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο ελεγκτής εσόδων – εξόδων της ΔΟΥ που 

διεξάγει την ταμιακή υπηρεσία της Κοινότητας υποβάλλει στον Πρόεδρο του 

Κοινοτικού Συμβουλίου τους λογαριασμούς της διαχείρισης του περασμένου 

οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ήτοι: 

α) απολογιστικό πίνακα 

β) αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών της διαχείρισης εσόδων και εξόδων και 

τα λοιπά παραστατικά δικαιολογητικά (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα ΧΕΠ).  

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και 

διατυπώνει τις παρατηρήσεις του με πράξη που εκδίδει μέσα σε ένα δίμηνο από την 

παραλαβή των λογαριασμών.  

Η προθεσμία είναι ενδεικτική, όμως θα πρέπει να τηρείται με προσοχή και 

σχολαστικότητα για να διευκολύνεται ο γρήγορος έλεγχος της ταμιακής διαχείρισης, 

να διαλαμβάνονται και να διορθώνονται έγκαιρα τυχόν σοβαρά λάθη ή παραλήψεις.  

Από το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, 

προκύπτει ότι για τα έτη 1987 και 1998 δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Κ.Σ. για 

έγκριση απολογισμού.  

Με το αριθ. 2775/18.04.2006 έγγραφο της ΔΟΥ προς την Κοινότητα και 

κοινοποίηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επέστρεψε στην Κοινότητα τα απολογιστικά 

στοιχεία των οικονομικών ετών 1987 έως 1999, με τα συνημμένα σε αυτό 

απολογητικά στοιχεία και ημερομηνία παραλαβής 15.09.2008.  

Από τα στοιχεία που υπάρχουν στην Κοινότητα προκύπτουν τα κατωτέρω: 

α) Το Ελεγκτικό Συνέδριο με το αριθ. 34167/251/17.07.2006 έγγραφό του προς την 

Κοινότητα, ζήτησε την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων των ετών 1986 – 

1996. 

β) Η Κοινότητα με το αριθ. 161/08.03.2007 έγγραφό της προς τη ΔΟΥ, σε συνέχεια 

του ανωτέρω εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζήτησε τη συνεργασία των δύο 

υπηρεσιών προκειμένου να αποσταλούν τα αιτηθέντα στοιχεία.  

γ) από την έκθεση της επιθεωρήτριας κ. Αθ. Κοψαλιά, το χρηματικό υπόλοιπο της 

Κοινότητας έτος 1986 καθορίστηκε στο ποσό 1.237.530 δρχ. (πράξη Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 342/1997) και με αφετηρία το χρηματικό υπόλοιπο διορθώθηκαν οι 

απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς να διορθωθούν τα βιβλία τρεχούμενων 

λογαριασμών της ΔΟΥ.  

Τόσο στο πόρισμα της επιθεωρήτριας όσο και στο 10/09 έγγραφο του 

προϊστάμενου της ΔΟΥ Λαυρίου επισημαίνεται η σύνταξη νέων απολογισμών καθ’ 

υπόδειξη του Τ.Π. & Δανείων, προκειμένου να διενεργηθεί συγκεντρωτικός έλεγχος 
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εσόδων – εξόδων και να επέλθει συμφωνία του Τ.Π. & Δανείων με τη διαχείριση του 

γραφείου ΟΤΑ.  

δ) Ο αρχικός απολογιστικός πίνακας της οικονομικής κατάστασης της Κοινότητας, 

απεικονίζεται στο συνημμένο Νο 1 «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ». 

Η τελική επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων περατώθηκε και το 

αρμόδιο γραφείο προέβη στη σύνταξη νέων απολογιστικών πινάκων κατ’ έτος, τους 

οποίους απέστειλε μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά (απολογιστικούς πίνακες, 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων κατά ΚΑ, γραμμάτια είσπραξης και 

πληρωθέντα ΧΕ), τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα 

Αργυρώ και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη.  

ΕΤΟΣ 1992 
ΕΣΟΔΑ                                                     36.173.681,00 

Υπολ. προηγούμενης χρήσης 1991       (+) 1.838.582,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                   38.012.263,70 

ΕΞΟΔΑ                                                      38.601.727,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο                              (-)    589.463,30 

Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής και η Ελεγκτής ΔΟΥ 

Μαρία Μωραΐτου.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 
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ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 1992, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ  
36.173.681 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 1991: (+) 1.838.582.70 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 38.012.263.70 

ΕΞΟΔΑ  
38.601.727 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ:   (-) 589.463.30 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 1992: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 
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− Μαρία Μωραΐτου, Ελεγκτής Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 1992 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 1993 
Αρ. Απόφ.:132/2011    
    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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

1993», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. γ του Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΟΥ Λαυρίου.    
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Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο ελεγκτής εσόδων – εξόδων της ΔΟΥ που 

διεξάγει την ταμιακή υπηρεσία της Κοινότητας υποβάλλει στον Πρόεδρο του 

Κοινοτικού Συμβουλίου τους λογαριασμούς της διαχείρισης του περασμένου 

οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ήτοι : 

α) απολογιστικό πίνακα 

β) αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών της διαχείρισης εσόδων και εξόδων και 

τα λοιπά παραστατικά δικαιολογητικά (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα ΧΕΠ).  

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και 

διατυπώνει τις παρατηρήσεις του με πράξη που εκδίδει μέσα σε ένα δίμηνο από την 

παραλαβή των λογαριασμών.  

Η προθεσμία είναι ενδεικτική, όμως θα πρέπει να τηρείται με προσοχή και 

σχολαστικότητα για να διευκολύνεται ο γρήγορος έλεγχος της ταμιακής διαχείρισης, 

να διαλαμβάνονται και να διορθώνονται έγκαιρα τυχόν σοβαρά λάθη ή παραλήψεις.  

Από το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, 

προκύπτει ότι για τα έτη 1987 και 1998 δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Κ.Σ. για 

έγκριση απολογισμού.  

Με το αριθ. 2775/18.04.2006 έγγραφο της ΔΟΥ προς την Κοινότητα και 

κοινοποίηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επέστρεψε στην Κοινότητα τα απολογιστικά 

στοιχεία των οικονομικών ετών 1987 έως 1999, με τα συνημμένα σε αυτό 

απολογητικά στοιχεία και ημερομηνία παραλαβής 15.09.2008.  

Από τα στοιχεία που υπάρχουν στην Κοινότητα προκύπτουν τα κατωτέρω: 

α) Το Ελεγκτικό Συνέδριο με το αριθ. 34167/251/17.07.2006 έγγραφό του προς την 

Κοινότητα, ζήτησε την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων των ετών 1986 – 

1996. 

β) Η Κοινότητα με το αριθ. 161/08.03.2007 έγγραφό της προς τη ΔΟΥ, σε συνέχεια 

του ανωτέρω εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζήτησε τη συνεργασία των δύο 

υπηρεσιών προκειμένου να αποσταλούν τα αιτηθέντα στοιχεία.  

γ) από την έκθεση της επιθεωρήτριας κ. Αθ. Κοψαλιά, το χρηματικό υπόλοιπο της 

Κοινότητας έτος 1986 καθορίστηκε στο ποσό 1.237.530 δρχ. (πράξη Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 342/1997) και με αφετηρία το χρηματικό υπόλοιπο διορθώθηκαν οι 

απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς να διορθωθούν τα βιβλία τρεχούμενων 

λογαριασμών της ΔΟΥ.  

Τόσο στο πόρισμα της επιθεωρήτριας όσο και στο 10/09 έγγραφο του 

προϊστάμενου της ΔΟΥ Λαυρίου επισημαίνεται η σύνταξη νέων απολογισμών καθ’ 

υπόδειξη του Τ.Π. & Δανείων, προκειμένου να διενεργηθεί συγκεντρωτικός έλεγχος 
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εσόδων – εξόδων και να επέλθει συμφωνία του Τ.Π. & Δανείων με τη διαχείριση του 

γραφείου ΟΤΑ.  

δ) Ο αρχικός απολογιστικός πίνακας της οικονομικής κατάστασης της Κοινότητας, 

απεικονίζεται στο συνημμένο Νο 1 «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ». 

Η τελική επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων περατώθηκε και το 

αρμόδιο γραφείο προέβη στη σύνταξη νέων απολογιστικών πινάκων κατ’ έτος, τους 

οποίους απέστειλε μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά (απολογιστικούς πίνακες, 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων κατά ΚΑ, γραμμάτια είσπραξης και 

πληρωθέντα ΧΕ), τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα 

Αργυρώ και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη.  

ΕΤΟΣ 1993 
ΕΣΟΔΑ                                                   22.218.923,00 

Υπολ. προηγούμενης χρήσης 1992       (-)  589.463,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                21.629.459,70 

ΕΞΟΔΑ                                                   22.245.190,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο                              (-)  615.730,30 

Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής και η Ελεγκτής ΔΟΥ 

Μαρία Μωραΐτου.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 
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ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 1993, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ  22.218.923 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 1992 (-) 589.463,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 21.629.459,70 

ΕΞΟΔΑ 22.245.190 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (-) 615.730,30 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 1993: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Μαρία Μωραΐτου, Ελεγκτής Δ.Ο.Υ. 
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Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 1993 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 1994 
Αρ. Απόφ.:133/2011    
    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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

1994», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. Γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΟΥ Λαυρίου.    

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο ελεγκτής εσόδων – εξόδων της ΔΟΥ που 

διεξάγει την ταμιακή υπηρεσία της Κοινότητας υποβάλλει στον Πρόεδρο του 
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Κοινοτικού Συμβουλίου τους λογαριασμούς της διαχείρισης του περασμένου 

οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ήτοι: 

α) απολογιστικό πίνακα 

β) αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών της διαχείρισης εσόδων και εξόδων και 

τα λοιπά παραστατικά δικαιολογητικά (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα ΧΕΠ).  

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και 

διατυπώνει τις παρατηρήσεις του με πράξη που εκδίδει μέσα σε ένα δίμηνο από την 

παραλαβή των λογαριασμών.  

Η προθεσμία είναι ενδεικτική, όμως θα πρέπει να τηρείται με προσοχή και 

σχολαστικότητα για να διευκολύνεται ο γρήγορος έλεγχος της ταμιακής διαχείρισης, 

να διαλαμβάνονται και να διορθώνονται έγκαιρα τυχόν σοβαρά λάθη ή παραλήψεις.  

Από το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, 

προκύπτει ότι για τα έτη 1987 και 1998 δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Κ.Σ. για 

έγκριση απολογισμού.  

Με το αριθ. 2775/18.04.2006 έγγραφο της ΔΟΥ προς την Κοινότητα και 

κοινοποίηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επέστρεψε στην Κοινότητα τα απολογιστικά 

στοιχεία των οικονομικών ετών 1987 έως 1999, με τα συνημμένα σε αυτό 

απολογητικά στοιχεία και ημερομηνία παραλαβής 15.09.2008.  

Από τα στοιχεία που υπάρχουν στην Κοινότητα προκύπτουν τα κατωτέρω: 

α) Το Ελεγκτικό Συνέδριο με το αριθ. 34167/251/17.07.2006 έγγραφό του προς την 

Κοινότητα, ζήτησε την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων των ετών 1986 – 

1996. 

β) Η Κοινότητα με το αριθ. 161/08.03.2007 έγγραφό της προς τη ΔΟΥ, σε συνέχεια 

του ανωτέρω εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζήτησε τη συνεργασία των δύο 

υπηρεσιών προκειμένου να αποσταλούν τα αιτηθέντα στοιχεία.  

γ) από την έκθεση της επιθεωρήτριας κ. Αθ. Κοψαλιά, το χρηματικό υπόλοιπο της 

Κοινότητας έτος 1986 καθορίστηκε στο ποσό 1.237.530 δρχ. (πράξη Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 342/1997) και με αφετηρία το χρηματικό υπόλοιπο διορθώθηκαν οι 

απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς να διορθωθούν τα βιβλία τρεχούμενων 

λογαριασμών της ΔΟΥ.  

Τόσο στο πόρισμα της επιθεωρήτριας όσο και στο 10/09 έγγραφο του 

προϊστάμενου της ΔΟΥ Λαυρίου επισημαίνεται η σύνταξη νέων απολογισμών καθ’ 

υπόδειξη του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, προκειμένου να διενεργηθεί 

συγκεντρωτικός έλεγχος εσόδων – εξόδων και να επέλθει συμφωνία του Τ.Π. & 

Δανείων με τη διαχείριση του γραφείου ΟΤΑ.  
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δ) Ο αρχικός απολογιστικός πίνακας της οικονομικής κατάστασης της Κοινότητας, 

απεικονίζεται στο συνημμένο Νο 1 «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ». 

Η τελική επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων περατώθηκε και το 

αρμόδιο γραφείο προέβη στη σύνταξη νέων απολογιστικών πινάκων κατ’ έτος, τους 

οποίους απέστειλε μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά (απολογιστικούς πίνακες, 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων κατά ΚΑ, γραμμάτια είσπραξης και 

πληρωθέντα ΧΕ), τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα 

Αργυρώ και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη.  

ΕΤΟΣ 1994 
ΕΣΟΔΑ                                                   39.806.312,00 

Υπολ. προηγούμενης χρήσης 1993       (-)  615.730,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                39.190.581,70 

ΕΞΟΔΑ                                                   57.993.889,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο                       (-)   18.803.307,30 

Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής και η Ελεγκτής ΔΟΥ 

Μαρία Μωραΐτου. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 
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− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 1994, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ  39.806.312 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 1993 (-) 615.730,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 39.190.581,70 

ΕΞΟΔΑ 57.993.889 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (-) 18.803.307,30 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 1994: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Μαρία Μωραΐτου, Ελεγκτής Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 1994 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 
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Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 1995 
Αρ. Απόφ.:134/2011    
    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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

1995», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΟΥ Λαυρίου.    

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο ελεγκτής εσόδων – εξόδων της ΔΟΥ που 

διεξάγει την ταμιακή υπηρεσία της Κοινότητας υποβάλλει στον Πρόεδρο του 

Κοινοτικού Συμβουλίου τους λογαριασμούς της διαχείρισης του περασμένου 

οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ήτοι: 

α) απολογιστικό πίνακα 
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β) αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών της διαχείρισης εσόδων και εξόδων και 

τα λοιπά παραστατικά δικαιολογητικά (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα ΧΕΠ).  

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και 

διατυπώνει τις παρατηρήσεις του με πράξη που εκδίδει μέσα σε ένα δίμηνο από την 

παραλαβή των λογαριασμών.  

Η προθεσμία είναι ενδεικτική, όμως θα πρέπει να τηρείται με προσοχή και 

σχολαστικότητα για να διευκολύνεται ο γρήγορος έλεγχος της ταμιακής διαχείρισης, 

να διαλαμβάνονται και να διορθώνονται έγκαιρα τυχόν σοβαρά λάθη ή παραλήψεις.  

Από το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, 

προκύπτει ότι για τα έτη 1987 και 1998 δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Κ.Σ. για 

έγκριση απολογισμού.  

Με το αριθ. 2775/18.04.2006 έγγραφο της ΔΟΥ προς την Κοινότητα και 

κοινοποίηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επέστρεψε στην Κοινότητα τα απολογιστικά 

στοιχεία των οικονομικών ετών 1987 έως 1999, με τα συνημμένα σε αυτό 

απολογητικά στοιχεία και ημερομηνία παραλαβής 15.09.2008.  

Από τα στοιχεία που υπάρχουν στην Κοινότητα προκύπτουν τα κατωτέρω: 

α) Το Ελεγκτικό Συνέδριο με το αριθ. 34167/251/17.07.2006 έγγραφό του προς την 

Κοινότητα, ζήτησε την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων των ετών 1986 – 

1996. 

β) Η Κοινότητα με το αριθ. 161/08.03.2007 έγγραφό της προς τη ΔΟΥ, σε συνέχεια 

του ανωτέρω εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζήτησε τη συνεργασία των δύο 

υπηρεσιών προκειμένου να αποσταλούν τα αιτηθέντα στοιχεία.  

γ) από την έκθεση της επιθεωρήτριας κ. Αθ. Κοψαλιά, το χρηματικό υπόλοιπο της 

Κοινότητας έτος 1986 καθορίστηκε στο ποσό 1.237.530 δρχ. (πράξη Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 342/1997) και με αφετηρία το χρηματικό υπόλοιπο διορθώθηκαν οι 

απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς να διορθωθούν τα βιβλία τρεχούμενων 

λογαριασμών της ΔΟΥ.  

Τόσο στο πόρισμα της επιθεωρήτριας όσο και στο 10/09 έγγραφο του 

προϊστάμενου της ΔΟΥ Λαυρίου επισημαίνεται η σύνταξη νέων απολογισμών καθ’ 

υπόδειξη του Τ.Π. & Δανείων, προκειμένου να διενεργηθεί συγκεντρωτικός έλεγχος 

εσόδων – εξόδων και να επέλθει συμφωνία του Τ.Π. & Δανείων με τη διαχείριση του 

γραφείου ΟΤΑ.  

δ) Ο αρχικός απολογιστικός πίνακας της οικονομικής κατάστασης της Κοινότητας, 

απεικονίζεται στο συνημμένο Νο 1 «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ». 

Η τελική επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων περατώθηκε και το 

αρμόδιο γραφείο προέβη στη σύνταξη νέων απολογιστικών πινάκων κατ’ έτος, τους 
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οποίους απέστειλε μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά (απολογιστικούς πίνακες, 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων κατά ΚΑ, γραμμάτια είσπραξης και 

πληρωθέντα ΧΕ), τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα 

Αργυρώ και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη.  

ΕΤΟΣ 1995 
ΕΣΟΔΑ                                                     99.747.160,00 

Υπολ. προηγούμενης χρήσης 1989  (-)   18.803.307,30  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                 80.943.852,70 

ΕΞΟΔΑ                                                    86.203.531,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο                       (-)      5.259.678,30 

Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής και η Ελεγκτής ΔΟΥ 

Μαρία Μωραΐτου.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 
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 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 1995, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ  99.747.160 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 1994 (-) 18.803.307,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 80.943.852,70 

ΕΞΟΔΑ 86.203.531 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (-) 5.259.678,30 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 1995: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Μαρία Μωραΐτου, Ελεγκτής Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 1995 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 1996 
Αρ. Απόφ.:135/2011    
    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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

1996», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. Γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων μέσω της ΔΟΥ 

Λαυρίου.    

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο ελεγκτής εσόδων – εξόδων της ΔΟΥ που 

διεξάγει την ταμιακή υπηρεσία της Κοινότητας υποβάλλει στον Πρόεδρο του 

Κοινοτικού Συμβουλίου τους λογαριασμούς της διαχείρισης του περασμένου 

οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ήτοι: 

α) απολογιστικό πίνακα 

β) αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών της διαχείρισης εσόδων και εξόδων και 

τα λοιπά παραστατικά δικαιολογητικά (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα ΧΕΠ).  
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Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και 

διατυπώνει τις παρατηρήσεις του με πράξη που εκδίδει μέσα σε ένα δίμηνο από την 

παραλαβή των λογαριασμών.  

Η προθεσμία είναι ενδεικτική, όμως θα πρέπει να τηρείται με προσοχή και 

σχολαστικότητα για να διευκολύνεται ο γρήγορος έλεγχος της ταμιακής διαχείρισης, 

να διαλαμβάνονται και να διορθώνονται έγκαιρα τυχόν σοβαρά λάθη ή παραλήψεις.  

Από το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, 

προκύπτει ότι για τα έτη 1987 και 1998 δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Κ.Σ. για 

έγκριση απολογισμού.  

Με το αριθ. 2775/18.04.2006 έγγραφο της ΔΟΥ προς την Κοινότητα και 

κοινοποίηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επέστρεψε στην Κοινότητα τα απολογιστικά 

στοιχεία των οικονομικών ετών 1987 έως 1999, με τα συνημμένα σε αυτό 

απολογητικά στοιχεία και ημερομηνία παραλαβής 15.09.2008.  

Από τα στοιχεία που υπάρχουν στην Κοινότητα προκύπτουν τα κατωτέρω : 

α) Το Ελεγκτικό Συνέδριο με το αριθ. 34167/251/17.07.2006 έγγραφό του προς την 

Κοινότητα, ζήτησε την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων των ετών 1986 – 

1996. 

β) Η Κοινότητα με το αριθ. 161/08.03.2007 έγγραφό της προς τη ΔΟΥ, σε συνέχεια 

του ανωτέρω εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζήτησε τη συνεργασία των δύο 

υπηρεσιών προκειμένου να αποσταλούν τα αιτηθέντα στοιχεία.  

γ) από την έκθεση της επιθεωρήτριας κ. Αθ. Κοψαλιά, το χρηματικό υπόλοιπο της 

Κοινότητας έτος 1986 καθορίστηκε στο ποσό 1.237.530 δρχ. (πράξη Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 342/1997) και με αφετηρία το χρηματικό υπόλοιπο διορθώθηκαν οι 

απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς να διορθωθούν τα βιβλία τρεχούμενων 

λογαριασμών της ΔΟΥ.  

Τόσο στο πόρισμα της επιθεωρήτριας όσο και στο 10/09 έγγραφο του 

προϊστάμενου της ΔΟΥ Λαυρίου επισημαίνεται η σύνταξη νέων απολογισμών καθ’ 

υπόδειξη του Τ.Π. & Δανείων, προκειμένου να διενεργηθεί συγκεντρωτικός έλεγχος 

εσόδων – εξόδων και να επέλθει συμφωνία του Τ.Π. & Δανείων με τη διαχείριση του 

γραφείου ΟΤΑ.  

δ) Ο αρχικός απολογιστικός πίνακας της οικονομικής κατάστασης της Κοινότητας, 

απεικονίζεται στο συνημμένο Νο 1 «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ». 

Η τελική επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων περατώθηκε και το 

αρμόδιο γραφείο προέβη στη σύνταξη νέων απολογιστικών πινάκων κατ’ έτος, τους 

οποίους απέστειλε μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά (απολογιστικούς πίνακες, 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων κατά ΚΑ, γραμμάτια είσπραξης και 



Page 102 of 154 

πληρωθέντα ΧΕ), τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα 

Αργυρώ και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη.  

ΕΤΟΣ 1996 
ΕΣΟΔΑ                                                   111.572.779,00 

Υπολ. προηγούμενης χρήσης       (-)         5.259.678,30  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                106.313.100,70 

ΕΞΟΔΑ                                                   128.749.405,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο                   (-)          22.436.304,30 

Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής και η Ελεγκτής ΔΟΥ 

Μαρία Μωραΐτου.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 
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Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 1996, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ  111.572.779 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 1995 (-) 5.259.678,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 106.313.100,70 

ΕΞΟΔΑ 128.749.405 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ  (-) 22.436.304,30 

 
Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 1996: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Μαρία Μωραΐτου, Ελεγκτής Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 1996 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 1997 
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Αρ. Απόφ.:136/2011    
    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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

1997», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων μέσω της ΔΟΥ 

Λαυρίου.    

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο ελεγκτής εσόδων – εξόδων της ΔΟΥ που 

διεξάγει την ταμιακή υπηρεσία της Κοινότητας υποβάλλει στον Πρόεδρο του 

Κοινοτικού Συμβουλίου τους λογαριασμούς της διαχείρισης του περασμένου 

οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ήτοι : 

α) απολογητικό πίνακα 

β) αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών της διαχείρισης εσόδων και εξόδων και 

τα λοιπά παραστατικά δικαιολογητικά (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα ΧΕΠ).  
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Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και 

διατυπώνει τις παρατηρήσεις του με πράξη που εκδίδει μέσα σε ένα δίμηνο από την 

παραλαβή των λογαριασμών.  

Η προθεσμία είναι ενδεικτική, όμως θα πρέπει να τηρείται με προσοχή και 

σχολαστικότητα για να διευκολύνεται ο γρήγορος έλεγχος της ταμιακής διαχείρισης, 

να διαλαμβάνονται και να διορθώνονται έγκαιρα τυχόν σοβαρά λάθη ή παραλήψεις.  

Από το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, 

προκύπτει ότι για τα έτη 1987 και 1998 δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Κ.Σ. για 

έγκριση απολογισμού.  

Με το αριθ. 2775/18.04.2006 έγγραφο της ΔΟΥ προς την Κοινότητα και 

κοινοποίηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επέστρεψε στην Κοινότητα τα απολογιστικά 

στοιχεία των οικονομικών ετών 1987 έως 1999, με τα συνημμένα σε αυτό 

απολογητικά στοιχεία και ημερομηνία παραλαβής 15.09.2008.  

Από τα στοιχεία που υπάρχουν στην Κοινότητα προκύπτουν τα κατωτέρω: 

α) Το Ελεγκτικό Συνέδριο με το αριθ. 34167/251/17.07.2006 έγγραφό του προς την 

Κοινότητα, ζήτησε την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων των ετών 1986 – 

1996. 

β) Η Κοινότητα με το αριθ. 161/08.03.2007 έγγραφό της προς τη ΔΟΥ, σε συνέχεια 

του ανωτέρω εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζήτησε τη συνεργασία των δύο 

υπηρεσιών προκειμένου να αποσταλούν τα αιτηθέντα στοιχεία.  

γ) από την έκθεση της επιθεωρήτριας κ. Αθ. Κοψαλιά, το χρηματικό υπόλοιπο της 

Κοινότητας έτος 1986 καθορίστηκε στο ποσό 1.237.530 δρχ. (πράξη Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 342/1997) και με αφετηρία το χρηματικό υπόλοιπο διορθώθηκαν οι 

απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς να διορθωθούν τα βιβλία τρεχούμενων 

λογαριασμών της ΔΟΥ.  

Τόσο στο πόρισμα της επιθεωρήτριας όσο και στο 10/09 έγγραφο του 

προϊστάμενου της ΔΟΥ Λαυρίου επισημαίνεται η σύνταξη νέων απολογισμών καθ’ 

υπόδειξη του Τ.Π. & Δανείων, προκειμένου να διενεργηθεί συγκεντρωτικός έλεγχος 

εσόδων – εξόδων και να επέλθει συμφωνία του Τ.Π. & Δανείων με τη διαχείριση του 

γραφείου ΟΤΑ.  

δ) Ο αρχικός απολογιστικός πίνακας της οικονομικής κατάστασης της Κοινότητας, 

απεικονίζεται στο συνημμένο Νο 1 «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ». 

Η τελική επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων περατώθηκε και το 

αρμόδιο γραφείο προέβη στη σύνταξη νέων απολογιστικών πινάκων κατ’ έτος, τους 

οποίους απέστειλε μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά (απολογιστικούς πίνακες, 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων κατά ΚΑ, γραμμάτια είσπραξης και 
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πληρωθέντα ΧΕ), τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα 

Αργυρώ και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη.  

ΕΤΟΣ 1997 
ΕΣΟΔΑ                                                        49.962.899,00 

Υπολ. προηγούμενης χρήσης 1996    (-)    22.436.304,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                     27.526.594,70 

ΕΞΟΔΑ                                                        37.293.210,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο                          (-)       9.766.615,30 

Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής και η Ελεγκτής ΔΟΥ 

Μαρία Μωραΐτου.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά 

στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου που 

διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 
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Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 1997, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ   

ΤΑΚΤΙΚΑ 31.128.995 

ΕΚΤΑΚΤΑ 18.838.904 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 49.962.899 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 1996 (-) 22.436.304,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 27.526.594,70 

ΕΞΟΔΑ 37.293.210 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (-) 9.766.615,30 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 1997: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Μαρία Μωραΐτου, Ελεγκτής Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 1997 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 1998 
Αρ. Απόφ.:137/2011    
    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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

1998», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων μέσω της ΔΟΥ 

Λαυρίου.    

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο ελεγκτής εσόδων – εξόδων της ΔΟΥ που 

διεξάγει την ταμιακή υπηρεσία της Κοινότητας υποβάλλει στον Πρόεδρο του 

Κοινοτικού Συμβουλίου τους λογαριασμούς της διαχείρισης του περασμένου 

οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ήτοι: 

α) απολογιστικό πίνακα 

β) αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών της διαχείρισης εσόδων και εξόδων και 

τα λοιπά παραστατικά δικαιολογητικά (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα ΧΕΠ).  
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Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και 

διατυπώνει τις παρατηρήσεις του με πράξη που εκδίδει μέσα σε ένα δίμηνο από την 

παραλαβή των λογαριασμών.  

Η προθεσμία είναι ενδεικτική, όμως θα πρέπει να τηρείται με προσοχή και 

σχολαστικότητα για να διευκολύνεται ο γρήγορος έλεγχος της ταμιακής διαχείρισης, 

να διαλαμβάνονται και να διορθώνονται έγκαιρα τυχόν σοβαρά λάθη ή παραλήψεις.  

Από το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, 

προκύπτει ότι για τα έτη 1987 και 1998 δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Κοινοτικού 

Συμβουλίου για έγκριση απολογισμού.  

Με το αριθ. 2775/18.04.2006 έγγραφο της ΔΟΥ προς την Κοινότητα και 

κοινοποίηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επέστρεψε στην Κοινότητα τα απολογιστικά 

στοιχεία των οικονομικών ετών 1987 έως 1999, με τα συνημμένα σε αυτό 

απολογητικά στοιχεία και ημερομηνία παραλαβής 15.09.2008.  

Από τα στοιχεία που υπάρχουν στην Κοινότητα προκύπτουν τα κατωτέρω : 

α) Το Ελεγκτικό Συνέδριο με το αριθ. 34167/251/17.07.2006 έγγραφό του προς την 

Κοινότητα, ζήτησε την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων των ετών 1986 – 

1996. 

β) Η Κοινότητα με το αριθ. 161/08.03.2007 έγγραφό της προς τη ΔΟΥ, σε συνέχεια 

του ανωτέρω εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζήτησε τη συνεργασία των δύο 

υπηρεσιών προκειμένου να αποσταλούν τα αιτηθέντα στοιχεία.  

γ) από την έκθεση της επιθεωρήτριας κ. Αθ. Κοψαλιά, το χρηματικό υπόλοιπο της 

Κοινότητας έτος 1986 καθορίστηκε στο ποσό 1.237.530 δρχ. (πράξη Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 342/1997) και με αφετηρία το χρηματικό υπόλοιπο διορθώθηκαν οι 

απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς να διορθωθούν τα βιβλία τρεχούμενων 

λογαριασμών της ΔΟΥ.  

Τόσο στο πόρισμα της επιθεωρήτριας όσο και στο 10/09 έγγραφο του 

προϊστάμενου της ΔΟΥ Λαυρίου επισημαίνεται η σύνταξη νέων ,απολογισμών καθ’ 

υπόδειξη του Τ.Π. & Δανείων, προκειμένου να διενεργηθεί συγκεντρωτικός έλεγχος 

εσόδων – εξόδων και να επέλθει συμφωνία του Τ.Π. & Δανείων με τη διαχείριση του 

γραφείου ΟΤΑ.  

δ) Ο αρχικός απολογιστικός πίνακας της οικονομικής κατάστασης της Κοινότητας, 

απεικονίζεται στο συνημμένο Νο 1 «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ». 

Η τελική επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων περατώθηκε και το 

αρμόδιο γραφείο προέβη στη σύνταξη νέων απολογιστικών πινάκων κατ’ έτος, τους 

οποίους απέστειλε μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά (απολογιστικούς πίνακες, 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων κατά ΚΑ, γραμμάτια είσπραξης και 
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πληρωθέντα ΧΕ), τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα 

Αργυρώ και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη.  

ΕΤΟΣ 1998 
ΕΣΟΔΑ                                                   31.673.102,00 

Υπολ. προηγούμενης χρήσης 1997(-)      9.766.615,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                21.906.486,70 

ΕΞΟΔΑ                                                   35.366.459,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο (-)                         13.459.972,30 

Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής και η Ελεγκτής ΔΟΥ 

Μαρία Μωραΐτου.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 
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Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 1998, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ   

ΤΑΚΤΙΚΑ 28.431.198 

ΕΚΤΑΚΤΑ 3.241.904 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 1997 (-) 9.766.615,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 21.906.486,70 

ΕΞΟΔΑ 35.366.459 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (-) 13.459.972,30 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 1998: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Μαρία Μωραΐτου, Ελεγκτής Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 1998 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 1999 
Αρ. Απόφ.:138/2011    
    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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

1999», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων μέσω της ΔΟΥ 

Λαυρίου.    

Στη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της 29.04.2001 (πρακτ. 5/2001) 

κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε ο απολογισμός έτους 1999 όπως προκύπτει από την 

συνημμένη αριθ.10/2001 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, πλην όμως τα 

αναφερόμενα σε αυτή οικονομικά στοιχεία είναι ελλιπή και λανθασμένα.  

Από το αριθ. 2623/09.10.2009 έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Επιθ/σης Αττικής με 

το οποίο διαβιβάσθηκε η έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της Κοινότητας (οικονομικά 
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έτη 2005 – 2009) που διενέργησε η οικονομική επιθεωρήτρια Αθανασία Κοψαλιά, 

διαπιστώνουμε τα κατωτέρω:  

α) Τα χρηματικά υπόλοιπα ανά έτος (2003 – 2008) δεν έχουν οριστικοποιηθεί από 

την αρμόδια ελεγκτική ΟΤΑ. 

β) Το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 1986 καθορίστηκε στο ποσό των 1.237.530 

δρχ. ( πρ. αξ. 342/1997 Ελεγκτικού Συνεδρίου) και με αφετηρία το ποσό αυτό 

διορθώθηκαν οι απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς όμως να διορθωθούν τα βιβλία 

τρεχούμενων λογαριασμών της ΔΟΥ.      

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται σε εγγραφές των βιβλίων είναι ενδεικτικά λόγω 

συνεχιζόμενου οριστικού ελέγχου των εσόδων και εξόδων όλων των ΟΤΑ. Μετά το 

πέρας του έργου του ελεγκτή, θα εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα και κατόπιν η 

Κοινότητα πρέπει να συντάξει νέους απολογισμούς.  

Τις αυτές διαπιστώσεις αναφέρει στο 10/09 έγγραφο του ο Προϊστάμενος της 

ΔΟΥ Λαυρίου και καταλήγει ότι «εκκρεμεί η σύνταξη εκ νέου ορθών απολογισμών, 

καθ’ υπόδειξη του Τ.Π.& Δ. Η ελεγκτής ΟΤΑ διενεργεί συγκεντρωτικό έλεγχο εσόδων 

– εξόδων προκειμένου να συμφωνήσει με τη διαχείριση του γραφείου ΟΤΑ».     

Ήδη το αρμόδιο γραφείο έχει προβεί στην τελική επεξεργασία των 

απολογιστικών στοιχείων (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα Χ.Ε.) και συνέταξε 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων και νέους κατ’ έτος απολογιστικούς 

πίνακες, τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα Αργυρώ 

και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οικονομική διαχείριση της Κοινότητας για το έτος 

1999 έχει ως: 

ΕΣΟΔΑ                                                              40.699.098,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο χρήσης 1998       (-)        13.459.972,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                           27.239.125,70 

ΕΞΟΔΑ                                                               37.482.104,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο                            (-)          10.242.978,30 

Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής, η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία 

Βασιλάκη και η Μαρία Μωραΐτου.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 
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λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 1999, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ   

ΤΑΚΤΙΚΑ 40.508.893 

ΕΚΤΑΚΤΑ 190.205 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 1998 (-) 13.459.972,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 27.239.125,70 

ΕΞΟΔΑ 37.482.104 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (-) 10.242.978,30 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 1999: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Μαρία Μωραΐτου, Σοφία Βασιλάκη, Ελεγκτές Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 1999 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 2000 
Αρ. Απόφ.:139/2011    
    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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

2000», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  
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Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΟΥ Λαυρίου.    

Στη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της 20.11.2006 (πρακτ. 13/2006) 

ομόφωνα εγκρίθηκε ο απολογισμός έτους 2000 όπως προκύπτει από την συνημμένη 

αριθ. 43/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, πλην όμως τα αναφερόμενα σε 

αυτή οικονομικά στοιχεία είναι ελλιπή και λανθασμένα.  

Από το αριθ. 2623/09.10.2009 έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Επιθ/σης Αττικής με 

το οποίο διαβιβάσθηκε η έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της Κοινότητας (οικον. έτη 

2005 – 2009) που διενέργησε η οικονομική επιθεωρήτρια Αθανασία Κοψαλιά, 

διαπιστώνουμε τα κατωτέρω:  

α) Τα χρηματικά υπόλοιπα ανά έτος (2003 – 2008) δεν έχουν οριστικοποιηθεί από 

την αρμόδια ελεγκτική ΟΤΑ. 

β) Το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 1986 καθορίστηκε στο ποσό των 1.237.530 

δρχ. ( πρ. αξ. 342/1997 Ελεγκτικού Συνεδρίου) και με αφετηρία το ποσό αυτό 

διορθώθηκαν οι απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς όμως να διορθωθούν τα βιβλία 

τρεχούμενων λογαριασμών της ΔΟΥ.      

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται σε εγγραφές των βιβλίων είναι ενδεικτικά λόγω 

συνεχιζόμενου οριστικού ελέγχου των εσόδων και εξόδων όλων των ΟΤΑ. Μετά το 

πέρας του έργου του ελεγκτή, θα εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα και κατόπιν η 

Κοινότητα πρέπει να συντάξει νέους απολογισμούς.  

Τις αυτές διαπιστώσεις αναφέρει στο 10/09 έγγραφο του ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ 

Λαυρίου και καταλήγει ότι «εκκρεμεί η σύνταξη εκ νέου ορθών απολογισμών, καθ’ 

υπόδειξη του Τ.Π.& Δ. Η ελεγκτής ΟΤΑ διενεργεί συγκεντρωτικό έλεγχο εσόδων – 

εξόδων προκειμένου να συμφωνήσει με τη διαχείριση του γραφείου ΟΤΑ».     
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 Ήδη το αρμόδιο γραφείο έχει προβεί στην τελική επεξεργασία των απολογιστικών 

στοιχείων (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα Χ.Ε.) και συνέταξε αναλυτικές 

καταστάσεις εσόδων – εξόδων και νέους κατ’ έτος απολογιστικούς πίνακες, τους 

οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα Αργυρώ και η 

Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οικονομική διαχείριση της Κοινότητας για το έτος 2000 

έχει ως: 

ΕΣΟΔΑ                                                 404.029.127,00 

Χρημ. Υπολ. χρήσης 1999        (-)          10.242.978,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                              393.786.148,70 

 

ΕΞΟΔΑ                                                 386.105.030,00 

Χρημ. Υπολ.                             (+)            7.681.118,70 

Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής,  η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία 

Βασιλάκη και η Μαρία Μωραΐτου. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 
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− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 2000, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ   

ΤΑΚΤΙΚΑ 51.936.652 

ΕΚΤΑΚΤΑ 352.092.475 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 1999 (-) 10.242.978,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 393.786.148,70 

ΕΞΟΔΑ 386.105.030 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (+) 7.681.118,70 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 2000: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Μαρία Μωραΐτου, Σοφία Βασιλάκη, Ελεγκτές Δ.Ο.Υ. 
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Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 2000 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 2001 
Αρ. Απόφ.:140/2011    
    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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

2001», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΟΥ Λαυρίου.    

Στη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της 20.11.2006 (πρακτ. 13/2006) 

ομόφωνα εγκρίθηκε ο απολογισμός έτους 2001 όπως προκύπτει από την συνημμένη 



Page 120 of 154 

αριθ. 44/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, πλην όμως τα αναφερόμενα σε 

αυτή οικονομικά στοιχεία είναι ελλιπή και λανθασμένα.  

Από το αριθ. 2623/09.10.2009 έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Επιθ/σης Αττικής με 

το οποίο διαβιβάσθηκε η έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της Κοινότητας (οικον. έτη 

2005 – 2009) που διενέργησε η οικονομική επιθεωρήτρια Αθανασία Κοψαλιά, 

διαπιστώνουμε τα κατωτέρω:  

α) Τα χρηματικά υπόλοιπα ανά έτος (2003 – 2008) δεν έχουν οριστικοποιηθεί από 

την αρμόδια ελεγκτική ΟΤΑ. 

β) Το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 1986 καθορίστηκε στο ποσό των 1.237.530 

δρχ. ( πρ. αξ. 342/1997 Ελεγκτικού Συνεδρίου) και με αφετηρία το ποσό αυτό 

διορθώθηκαν οι απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς όμως να διορθωθούν τα βιβλία 

τρεχούμενων λογαριασμών της ΔΟΥ.      

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται σε εγγραφές των βιβλίων είναι ενδεικτικά λόγω 

συνεχιζόμενου οριστικού ελέγχου των εσόδων και εξόδων όλων των ΟΤΑ. Μετά το 

πέρας του έργου του ελεγκτή, θα εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα και κατόπιν η 

Κοινότητα πρέπει να συντάξει νέους απολογισμούς.  

Τις αυτές διαπιστώσεις αναφέρει στο 10/09 έγγραφο του ο Προϊστάμενος της 

ΔΟΥ Λαυρίου και καταλήγει ότι «εκκρεμεί η σύνταξη εκ νέου ορθών απολογισμών, 

καθ’ υπόδειξη του Τ.Π.& Δ. Η ελεγκτής ΟΤΑ διενεργεί συγκεντρωτικό έλεγχο εσόδων 

– εξόδων προκειμένου να συμφωνήσει με τη διαχείριση του γραφείου ΟΤΑ».     

Ήδη το αρμόδιο γραφείο έχει προβεί στην τελική επεξεργασία των 

απολογιστικών στοιχείων (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα Χ.Ε.) και συνέταξε 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων και νέους κατ’ έτος απολογιστικούς 

πίνακες, τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα Αργυρώ 

και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οικονομική διαχείριση της Κοινότητας για το έτος 

2001 έχει ως: 

ΕΣΟΔΑ                                                 147.458.508,00 

Χρημ. Υπολ. χρήσης 2000        (+)           7.681.118,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                              155.132.626,70 

 

ΕΞΟΔΑ                                                117.422.337,00 

Χρημ. Υπολ.                               (+)        37.717.289,70 

Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής,  η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία 

Βασιλάκη και η Μαρία Μωραΐτου.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 
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αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 2001, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ  σε δραχμές 

ΤΑΚΤΙΚΑ 62.264.973 

ΕΚΤΑΚΤΑ 85.193.535 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 (+) 7.681.118,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 155.139.626,70 

ΕΞΟΔΑ 117.422.337 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (+) 37.717.289,70 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 2001: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Μαρία Μωραΐτου, Σοφία Βασιλάκη, Ελεγκτές Δ.Ο.Υ. 
 
Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 2001 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 2002 
Αρ. Απόφ.:141/2011    

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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού 

έτους 2002», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 
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«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΟΥ Λαυρίου.    

Στη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της 20.11.2006 (πρακτ. 13/2006) 

ομόφωνα εγκρίθηκε ο απολογισμός έτους 2002 όπως προκύπτει από την συνημμένη 

αριθ. 45/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, πλην όμως τα αναφερόμενα σε 

αυτή οικονομικά στοιχεία είναι ελλιπή και λανθασμένα.  

Από το αριθ. 2623/09.10.2009 έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Επιθ/σης Αττικής με 

το οποίο διαβιβάσθηκε η έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της Κοινότητας (οικον. έτη 

2005 – 2009) που διενέργησε η οικονομική επιθεωρήτρια Αθανασία Κοψαλιά, 

διαπιστώνουμε τα κατωτέρω:  

α) Τα χρηματικά υπόλοιπα ανά έτος (2003 – 2008) δεν έχουν οριστικοποιηθεί από 

την αρμόδια ελεγκτική ΟΤΑ. 

β) Το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 1986 καθορίστηκε στο ποσό των 1.237.530 

δρχ. (πρ. αξ. 342/1997 Ελεγκτικού Συνεδρίου) και με αφετηρία το ποσό αυτό 

διορθώθηκαν οι απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς όμως να διορθωθούν τα βιβλία 

τρεχούμενων λογαριασμών της ΔΟΥ.      

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται σε εγγραφές των βιβλίων είναι ενδεικτικά λόγω 

συνεχιζόμενου οριστικού ελέγχου των εσόδων και εξόδων όλων των ΟΤΑ. Μετά το 

πέρας του έργου του ελεγκτή, θα εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα και κατόπιν η 

Κοινότητα πρέπει να συντάξει νέους απολογισμούς.  
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Τις αυτές διαπιστώσεις αναφέρει στο 10/09 έγγραφο του ο Προϊστάμενος της 

ΔΟΥ Λαυρίου και καταλήγει ότι «εκκρεμεί η σύνταξη εκ νέου ορθών απολογισμών, 

καθ’ υπόδειξη του Τ.Π.& Δ. Η ελεγκτής ΟΤΑ διενεργεί συγκεντρωτικό έλεγχο εσόδων 

– εξόδων προκειμένου να συμφωνήσει με τη διαχείριση του γραφείου ΟΤΑ».     

 Ήδη το αρμόδιο γραφείο έχει προβεί στην τελική επεξεργασία των 

απολογιστικών στοιχείων (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα Χ.Ε.) και συνέταξε 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων και νέους κατ’ έτος απολογιστικούς 

πίνακες, τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα Αργυρώ 

και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οικονομική διαχείριση της Κοινότητας για το έτος 

2002 έχει ως: 

ΕΣΟΔΑ                                                        276.963,30 

Χρημ. Υπολ. χρήσης 2001           (+)          110.689,04 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                    387.652,34 

 

ΕΞΟΔΑ                                                        329.158,84 

Χρημ. Υπολ.                                 (+)             58.493,50 

Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής, η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία 

Βασιλάκη και η Μαρία Μωραΐτου.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 
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αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 2002, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ  σε € 

ΤΑΚΤΙΚΑ 180.124,55 

ΕΚΤΑΚΤΑ 96.838,75 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 (+) 110.689,04 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 387.652,34 

ΕΞΟΔΑ 329.158,84 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (+) 58.493,50 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 2002: 
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− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Μαρία Μωραΐτου, Σοφία Βασιλάκη, Ελεγκτές Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 2002 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 2003 
Αρ. Απόφ.:142/2011    
    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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

2003», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΟΥ Λαυρίου.    
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Στη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της 20/11/2006 (πρακτ. 13/2006) 

ομόφωνα εγκρίθηκε ο απολογισμός έτους 2003 όπως προκύπτει από την συνημμένη 

αριθ. 46/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, πλην όμως τα αναφερόμενα σε 

αυτή οικονομικά στοιχεία είναι ελλιπή και λανθασμένα.  

Από το αριθ. 2623/09.10.2009 έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Επιθ/σης Αττικής με 

το οποίο διαβιβάσθηκε η έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της Κοινότητας (οικον. έτη 

2005 – 2009) που διενέργησε η οικονομική επιθεωρήτρια Αθανασία Κοψαλιά, 

διαπιστώνουμε τα κατωτέρω:  

α) Τα χρηματικά υπόλοιπα ανά έτος (2003 – 2008) δεν έχουν οριστικοποιηθεί από 

την αρμόδια ελεγκτική ΟΤΑ. 

β) Το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 1986 καθορίστηκε στο ποσό των 1.237.530 

δρχ. ( πρ. αξ. 342/1997 Ελεγκτικού Συνεδρίου) και με αφετηρία το ποσό αυτό 

διορθώθηκαν οι απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς όμως να διορθωθούν τα βιβλία 

τρεχούμενων λογαριασμών της ΔΟΥ.      

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται σε εγγραφές των βιβλίων είναι ενδεικτικά λόγω 

συνεχιζόμενου οριστικού ελέγχου των εσόδων και εξόδων όλων των ΟΤΑ. Μετά το 

πέρας του έργου του ελεγκτή, θα εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα και κατόπιν η 

Κοινότητα πρέπει να συντάξει νέους απολογισμούς.  

Τις αυτές διαπιστώσεις αναφέρει στο 10/09 έγγραφο του ο Προϊστάμενος της 

ΔΟΥ Λαυρίου και καταλήγει ότι «εκκρεμεί η σύνταξη εκ νέου ορθών απολογισμών, 

καθ’ υπόδειξη του Τ.Π.& Δ. Η ελεγκτής ΟΤΑ διενεργεί συγκεντρωτικό έλεγχο εσόδων 

– εξόδων προκειμένου να συμφωνήσει με τη διαχείριση του γραφείου ΟΤΑ».     

Ήδη το αρμόδιο γραφείο έχει προβεί στην τελική επεξεργασία των 

απολογιστικών στοιχείων (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα Χ.Ε.) και συνέταξε 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων και νέους κατ’ έτος απολογιστικούς 

πίνακες, τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα Αργυρώ 

και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη.    Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οικονομική 

διαχείριση της Κοινότητας για το έτος 2003 έχει ως: 

ΕΣΟΔΑ                                                222.646,46 

Χρημ. Υπολ. χρήσης 2002        (+)        58.493,50    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                             281.139,96 

 

ΕΞΟΔΑ                                                201.848,55 

Χρημ. Υπολ.                              (+)         79.291,41 

Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής,  η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία 

Βασιλάκη και η Μαρία Μωραΐτου.  
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Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 
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που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 2003, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ   Σε € 

ΤΑΚΤΙΚΑ 206.856,00 

ΕΚΤΑΚΤΑ 15.790,46 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 (+) 58.493,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 281.139,96 

ΕΞΟΔΑ 201.848,55 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (+) 79.291,41 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 2003: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Μαρία Μωραΐτου, Σοφία Βασιλάκη, Ελεγκτές Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 2003 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 2004 
Αρ. Απόφ.:143/2011    
    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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

2004», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 
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«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων μέσω της ΔΟΥ 

Λαυρίου.    

Στη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της 20.11.2006 (πρακτ. 13/2006) 

ομόφωνα εγκρίθηκε ο απολογισμός έτους 2004 όπως προκύπτει από την συνημμένη 

αριθ. 47/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, πλην όμως τα αναφερόμενα σε 

αυτή οικονομικά στοιχεία είναι ελλιπή και λανθασμένα.  

Από το αριθ. 2623/09.10.2009 έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Επιθ/σης Αττικής με 

το οποίο διαβιβάσθηκε η έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της Κοινότητας (οικον. έτη 

2005 – 2009) που διενέργησε η οικονομική επιθεωρήτρια Αθανασία Κοψαλιά, 

διαπιστώνουμε τα κατωτέρω:  

α) Τα χρηματικά υπόλοιπα ανά έτος (2003 – 2008) δεν έχουν οριστικοποιηθεί από 

την αρμόδια ελεγκτική ΟΤΑ. 

β) Το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 1986 καθορίστηκε στο ποσό των 1.237.530 

δρχ. (πρ. αξ. 342/1997 Ελεγκτικού Συνεδρίου) και με αφετηρία το ποσό αυτό 

διορθώθηκαν οι απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς όμως να διορθωθούν τα βιβλία 

τρεχούμενων λογαριασμών της ΔΟΥ.      

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται σε εγγραφές των βιβλίων είναι ενδεικτικά λόγω 

συνεχιζόμενου οριστικού ελέγχου των εσόδων και εξόδων όλων των ΟΤΑ. Μετά το 

πέρας του έργου του ελεγκτή, θα εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα και κατόπιν η 

Κοινότητα πρέπει να συντάξει νέους απολογισμούς.  
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Τις αυτές διαπιστώσεις αναφέρει στο 10/09 έγγραφο του ο Προϊστάμενος της 

ΔΟΥ Λαυρίου και καταλήγει ότι «εκκρεμεί η σύνταξη εκ νέου ορθών απολογισμών, 

καθ’ υπόδειξη του Τ.Π.& Δ. Η ελεγκτής ΟΤΑ διενεργεί συγκεντρωτικό έλεγχο εσόδων 

– εξόδων προκειμένου να συμφωνήσει με τη διαχείριση του γραφείου ΟΤΑ».     

Ήδη το αρμόδιο γραφείο έχει προβεί στην τελική επεξεργασία των 

απολογιστικών στοιχείων (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα Χ.Ε.) και συνέταξε 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων και νέους κατ’ έτος απολογιστικούς 

πίνακες, τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα Αργυρώ 

και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οικονομική διαχείριση της Κοινότητας για το έτος 

2004 έχει ως: 

ΕΣΟΔΑ                                                257.984,57 

Χρημ. Υπολ. χρήσης 2003        (+)        79.291,41 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                             337.275,98     

 

ΕΞΟΔΑ                                                172.582,41 

Χρημ. Υπολ.                             (+)      164.693,57 

 

Υπόλογοι : ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής,  η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία 

Βασιλάκη και η Μαρία Μωραΐτου.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
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που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 2004, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ   Σε € 

ΤΑΚΤΙΚΑ 186.159,27 

ΕΚΤΑΚΤΑ 71.825,30 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 (+) 79.291,41 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 337.275,84 

ΕΞΟΔΑ 172.582,41 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (+) 164.693,57 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 
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Γ. Υπόλογοι έτους 2004: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Μαρία Μωραΐτου, Σοφία Βασιλάκη, Ελεγκτές Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 2004 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 2005 
Αρ. Απόφ.:144/2011    
   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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

2005», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  



Page 134 of 154 

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΟΥ Λαυρίου.    

Στη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της 20/11/2006 (πρακτ. 13/2006) 

ομόφωνα εγκρίθηκε ο απολογισμός έτους 2005 όπως προκύπτει από την συνημμένη 

αριθ. 48/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, πλην όμως τα αναφερόμενα σε 

αυτή οικονομικά στοιχεία είναι ελλιπή και λανθασμένα.  

Ο απολογισμός συζητήθηκε για δεύτερη φορά στην συνεδρίαση του Κοιν. 

Συμβουλίου της 29.12.2006 (πρακτικό 16/2006 απόφαση 63/2006).  

Από το αριθ. 2623/09.10.2009 έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Επιθ/σης Αττικής με 

το οποίο διαβιβάσθηκε η έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της Κοινότητας (οικον. έτη 

2005 – 2009) που διενέργησε η οικονομική επιθεωρήτρια Αθανασία Κοψαλιά, 

διαπιστώνουμε τα κατωτέρω:  

α) Τα χρηματικά υπόλοιπα ανά έτος (2003 – 2008) δεν έχουν οριστικοποιηθεί από 

την αρμόδια ελεγκτική ΟΤΑ. 

β) Το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 1986 καθορίστηκε στο ποσό των 1.237.530 

δρχ. ( πρ. αξ. 342/1997 Ελεγκτικού Συνεδρίου) και με αφετηρία το ποσό αυτό 

διορθώθηκαν οι απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς όμως να διορθωθούν τα βιβλία 

τρεχούμενων λογαριασμών της ΔΟΥ.      

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται σε εγγραφές των βιβλίων είναι ενδεικτικά λόγω 

συνεχιζόμενου οριστικού ελέγχου των εσόδων και εξόδων όλων των ΟΤΑ. Μετά το 

πέρας του έργου του ελεγκτή, θα εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα και κατόπιν η 

Κοινότητα πρέπει να συντάξει νέους απολογισμούς.  

Τις αυτές διαπιστώσεις αναφέρει στο 10/09 έγγραφο του ο Προϊστάμενος της 

ΔΟΥ Λαυρίου και καταλήγει ότι «εκκρεμεί η σύνταξη εκ νέου ορθών απολογισμών, 

καθ’ υπόδειξη του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. Η ελεγκτής ΟΤΑ διενεργεί 

συγκεντρωτικό έλεγχο εσόδων – εξόδων προκειμένου να συμφωνήσει με τη 

διαχείριση του γραφείου ΟΤΑ».     

Ήδη το αρμόδιο γραφείο έχει προβεί στην τελική επεξεργασία των 

απολογιστικών στοιχείων (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα Χ.Ε.) και συνέταξε 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων και νέους κατ’ έτος απολογιστικούς 

πίνακες, τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της  ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα Αργυρώ 

και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη.     

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οικονομική διαχείριση της Κοινότητας για το έτος 

2005 έχει ως: 

ΕΣΟΔΑ                                                 243.655,77 

Χρημ. Υπολ. χρήσης 2004 (+)              164.693,57 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                              408.349,34 

 

ΕΞΟΔΑ                                                250.385,61 

Χρημ. Υπολ.                                        157.963,73 

Υπόλογοι : ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής,  η Ελεγκτής ΔΟΥ Μαρία 

Μωραΐτου και Αδαμαντία Τσαλικίδου. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 
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Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 2005, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ  Σε € 

ΤΑΚΤΙΚΑ 68.840,66 

ΕΚΤΑΚΤΑ 174.815,11 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (+) 164.693,57 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 408.349,34 

ΕΞΟΔΑ 250.385,61 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (+) 157.963,73 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 2005: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Μαρία Μωραΐτου, Αδαμαντία Τσαλικίδου, Ελεγκτές Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 2005 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 2006 
Αρ. Απόφ.:145/2011    
    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 
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«έγκρισης απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

2006», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την 

έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΟΥ Λαυρίου.    

 Όπως προκύπτει από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Κοιν. 

Συμβουλίου, ο απολογισμός δεν έχει συζητηθεί στο Κοιν. Συμβούλιο.  

Από το αριθ. 2623/09.10.2009 έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Επιθ/σης Αττικής με 

το οποίο διαβιβάσθηκε η έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της Κοινότητας (οικον. έτη 

2005 – 2009) που διενέργησε η οικονομική επιθεωρήτρια Αθανασία Κοψαλιά, 

διαπιστώνουμε τα κατωτέρω:  

α) Τα χρηματικά υπόλοιπα ανά έτος (2003 – 2008) δεν έχουν οριστικοποιηθεί από 

την αρμόδια ελεγκτική ΟΤΑ. 

β) Το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 1986 καθορίστηκε στο ποσό των 1.237.530 

δρχ. (πρ. αξ. 342/1997 Ελεγκτικού Συνεδρίου) και με αφετηρία το ποσό αυτό 

διορθώθηκαν οι απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς όμως να διορθωθούν τα βιβλία 

τρεχούμενων λογαριασμών της ΔΟΥ.      
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γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται σε εγγραφές των βιβλίων είναι ενδεικτικά λόγω 

συνεχιζόμενου οριστικού ελέγχου των εσόδων και εξόδων όλων των ΟΤΑ. Μετά το 

πέρας του έργου του ελεγκτή, θα εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα και κατόπιν η 

Κοινότητα πρέπει να συντάξει νέους απολογισμούς.  

Τις αυτές διαπιστώσεις αναφέρει στο 10/09 έγγραφο του ο Προϊστάμενος της 

ΔΟΥ Λαυρίου και καταλήγει ότι «εκκρεμεί η σύνταξη εκ νέου ορθών απολογισμών, 

καθ’ υπόδειξη του Τ.Π.& Δ. Η ελεγκτής ΟΤΑ διενεργεί συγκεντρωτικό έλεγχο εσόδων 

– εξόδων προκειμένου να συμφωνήσει με τη διαχείριση του γραφείου ΟΤΑ».     

 Ήδη το αρμόδιο γραφείο έχει προβεί στην τελική επεξεργασία των 

απολογιστικών στοιχείων (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα Χ.Ε.) και συνέταξε 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων και νέους κατ’ έτος απολογιστικούς 

πίνακες, τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα Αργυρώ 

και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη.     

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οικονομική διαχείριση της Κοινότητας για το έτος 

2006 έχει ως: 

ΕΣΟΔΑ                                                 265.949, 83 

Χρημ. Υπολ. χρήσης 2005 (+)              157.963,73 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                              423.913,56 

ΕΞΟΔΑ                                                369.204,89 

Χρημ. Υπολ.                                         54.708, 67 

Υπόλογοι : ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής,  η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία 

Βασιλάκη.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 
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− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 2006, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ   Σε € 

ΤΑΚΤΙΚΑ 227.050,18 

ΕΚΤΑΚΤΑ 38.899,65 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (+) 157.963,73 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 423.913,56 

ΕΞΟΔΑ 369.24,89 
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ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ  (+) 54.708,67 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 2006: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Σοφία Βασιλάκη, Ελεγκτής Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 2006 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 2007 
Αρ. Απόφ.:146/2011    
 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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

2007, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

  Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. Γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

  Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 
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Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΟΥ Λαυρίου.    

Στη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της 16.09.2008 (πρακτ. 10/2008) 

με πλειοψηφία εγκρίθηκε ο απολογισμός έτους 2007 όπως προκύπτει από την 

συνημμένη αριθ. 24/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, πλην όμως τα 

αναφερόμενα σε αυτή οικονομικά στοιχεία είναι ελλιπή και λανθασμένα.  

Από το αριθ. 2623/09.10.2009 έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Επιθ/σης Αττικής με 

το οποίο διαβιβάσθηκε η έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της Κοινότητας (οικονομικά 

έτη 2005 – 2009) που διενέργησε η οικονομική επιθεωρήτρια Αθανασία Κοψαλιά, 

διαπιστώνουμε τα κατωτέρω:  

α) Τα χρηματικά υπόλοιπα ανά έτος (2003 – 2008) δεν έχουν οριστικοποιηθεί από 

την αρμόδια ελεγκτική ΟΤΑ. 

β) Το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 1986 καθορίστηκε στο ποσό των 1.237.530 

δρχ. (πρ. αξ. 342/1997 Ελεγκτικού Συνεδρίου) και με αφετηρία το ποσό αυτό 

διορθώθηκαν οι απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς όμως να διορθωθούν τα βιβλία 

τρεχούμενων λογαριασμών της ΔΟΥ.      

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται σε εγγραφές των βιβλίων είναι ενδεικτικά λόγω 

συνεχιζόμενου οριστικού ελέγχου των εσόδων και εξόδων όλων των ΟΤΑ. Μετά το 

πέρας του έργου του ελεγκτή, θα εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα και κατόπιν η 

Κοινότητα πρέπει να συντάξει νέους απολογισμούς.  

Τις αυτές διαπιστώσεις αναφέρει στο 10/09 έγγραφο του ο Προϊστάμενος της 

ΔΟΥ Λαυρίου και καταλήγει ότι «εκκρεμεί η σύνταξη εκ νέου ορθών απολογισμών, 

καθ’ υπόδειξη του Τ.Π.& Δ. Η ελεγκτής ΟΤΑ διενεργεί συγκεντρωτικό έλεγχο εσόδων 

– εξόδων προκειμένου να συμφωνήσει με τη διαχείριση του γραφείου ΟΤΑ».     

Ήδη το αρμόδιο γραφείο έχει προβεί στην τελική επεξεργασία των 

απολογιστικών στοιχείων (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα Χ.Ε.) και συνέταξε 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων και νέους κατ’ έτος απολογιστικους 

πίνακες, τους οποίους υπογράφουν η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα Αργυρώ 

και η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη.     

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οικονομική διαχείριση της Κοινότητας για το έτος 

2007 έχει ως: 

ΕΣΟΔΑ                                                 299.410,32 

Χρημ. Υπολ. χρήσης 2006 (+)                54.708,67 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                              354.118,99 
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ΕΞΟΔΑ                                                 290.217,13 

Χρημ. Υπολ. (+)                                      63.901,86 

Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής,  η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία 

Βασιλάκη και η Μαρία Μωραΐτου.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 
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Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 2007, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ   Σε € 

ΤΑΚΤΙΚΑ 261.813,57 

ΕΚΤΑΚΤΑ 67.596,75 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 (+) 54.708,67 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 354.118,99 

ΕΞΟΔΑ 290.217,13 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (+) 63.901,86 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 2007 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Μαρία Μωραΐτου, Σοφία Βασιλάκη, Ελεγκτές Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 2007 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 2008 
Αρ. Απόφ.:147/2011    

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 
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περί «έγκρισης απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού 

έτους 2008», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. Γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  

Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΟΥ Λαυρίου, η οποία με το 

αριθ. 1881/24.02.2009 έγγραφο της απέστειλε στην Κοινότητα τα απολογιστικά 

στοιχεία της διαχείρισης (απολογιστικό πίνακα κατάστασης εσόδων – εξόδων, 

γραμμάτια είσπραξης, πληρωτέα χρηματικά εντάλματα). Ο απολογισμός δεν 

συζητήθηκε στο Κοινοτικό Συμβούλιο.  

Από το αριθ. 2623/09.10.2009 έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Επιθ/σης Αττικής με 

το οποίο διαβιβάσθηκε η έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της Κοινότητας (οικον. έτη 

2005 – 2009) που διενέργησε η οικονομική επιθεωρήτρια Αθανασία Κοψαλιά, 

διαπιστώνουμε τα κατωτέρω:  

α) Τα χρηματικά υπόλοιπα ανά έτος (2003 – 2008) δεν έχουν οριστικοποιηθεί από 

την αρμόδια ελεγκτική ΟΤΑ. 

β) Το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 1986 καθορίστηκε στο ποσό των 1.237.530 

δρχ. (πρ. αξ. 342/1997 Ελεγκτικού Συνεδρίου) και με αφετηρία το ποσό αυτό 
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διορθώθηκαν οι απολογισμοί της Κοινότητας χωρίς όμως να διορθωθούν τα βιβλία 

τρεχούμενων λογαριασμών της ΔΟΥ.      

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται σε εγγραφές των βιβλίων είναι ενδεικτικά λόγω 

συνεχιζόμενου οριστικού ελέγχου των εσόδων και εξόδων όλων των ΟΤΑ. Μετά το 

πέρας του έργου του ελεγκτή, θα εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα και κατόπιν η 

Κοινότητα πρέπει να συντάξει νέους απολογισμούς.  

Τις αυτές διαπιστώσεις αναφέρει στο 10/09 έγγραφο του ο Προϊστάμενος της 

ΔΟΥ Λαυρίου και καταλήγει ότι «εκκρεμεί η σύνταξη εκ νέου ορθών απολογισμών, 

καθ’ υπόδειξη του Τ.Π.& Δ. Η ελεγκτής ΟΤΑ διενεργεί συγκεντρωτικό έλεγχο εσόδων 

– εξόδων προκειμένου να συμφωνήσει με τη διαχείριση του γραφείου ΟΤΑ».     

Ήδη το αρμόδιο γραφείο έχει προβεί στην τελική επεξεργασία των 

απολογιστικών στοιχείων (γραμμάτια, εισπράξεις, πληρωθέντα Χ.Ε.) και συνέταξε 

αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων και νέους κατ’ έτος απολογιστικούς 

πίνακες, τους οποίους υπογράφουν οι Προϊστάμενοι ΔΟΥ Λαυρίου Άλφα Αργυρώ και 

η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία Βασιλάκη.     

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οικονομική διαχείριση της Κοινότητας για το έτος 2008 

έχει ως: 

ΕΣΟΔΑ                                                 468.760,08 

Χρημ. Υπολ. χρήσης 2007 (+)                63.901,86 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                              532.661,94 

 

ΕΞΟΔΑ                                                  300.400,31 

Χρημ. Υπολ. (+)                                    232.261,63 

Υπόλογοι : ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής,  η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία 

Βασιλάκη.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 
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πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο ου Υπουργείου Οικονομικών που αφορά 

στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου που 

διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ   Σε € 

ΤΑΚΤΙΚΑ 258.335,42 
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ΕΚΤΑΚΤΑ 210.424,66 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 (+) 63.901,86 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 532.661,94 

ΕΞΟΔΑ 300.400,31 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (+) 232.261,63 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 2008: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Σοφία Βασιλάκη, Ελεγκτής Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 2008 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 2009 
Αρ. Απόφ.:148/2011    
    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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

2009», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. Γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  
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Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΟΥ Λαυρίου.    

Την 27/06/2011 η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Μακρή, η οποία μέχρι 

31/12/2010 οργανικά ήταν γραμματέας της Κοινότητας, παρέλαβε από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ Σοφία Βασιλάκη τα οικονομικά της διαχείρισης του έτους 2009 (απολογιστικό 

πίνακα, καταστάσεις εσόδων – εξόδων, γραμμάτια, πληρωθέντα χρηματικά 

εντάλματα).  

Σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα που υπογράφουν η Προϊσταμένη ΔΟΥ 

Λαυρίου Άλφα Αργυρώ και η Ελεγκτής ΟΤΑ Σοφία  

Βασιλάκη, η οικονομική κατάσταση της Κοινότητας εμφανίζεται ως: 

ΕΣΟΔΑ                                                  

Εισπραχθέντα                                      377.947,45 

Χρημ. Υπολ. χρήσης 2008                   232.261,63 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                              610.209,08 

ΕΞΟΔΑ                                                 

Πληρωθέντα                                          308.368,88 

Χρημ. Υπολ.                                          301.840,20 

Υπόλογοι : ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής,  η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία 

Βασιλάκη. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 
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πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 

αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ   Σε € 

ΤΑΚΤΙΚΑ 329.296,14 
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ΕΚΤΑΚΤΑ 48.651,31 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2008 (+) 232.261,63 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 610.209,08 

ΕΞΟΔΑ 308.368,88 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (+) 301.840,20 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 2009: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Σοφία Βασιλάκη, Ελεγκτής Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 2009 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
οικονομικού έτους 2010 
Αρ. Απόφ.:149/2011    
    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 απολογισμού πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 

2010», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθ. 74300/45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. με θέμα «ρύθμιση 

θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων» που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και στο κεφάλαιο 13 Απολογισμός – 

Ισολογισμός, ορίζεται ότι: 

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των συνενωμένων ΟΤΑ έτους 2010 ή 

παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο Δήμο (άρθρο 

267 παρ. 3 Ν. 3852/2010).  

Ο Δημοτικός Ταμίας υποβάλλει δια του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικ. Έτους που έληξε (άρθρο 163 παρ. 1 ΚΔΚ) και 

μετά τον προέλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. Γ Ν. 

3852/2010) και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 163 παρ. 4 ΚΔΚ) ο 

απολογισμός υποβάλλεται στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να 

διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος (άρθρο 276 Ν. 3852/2010).  
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Στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για 

την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, οι υπάλληλοι των 

οικονομικών υπηρεσιών των καταργούμενων δήμων παρέχουν υποχρεωτικά στο νέο 

δημοτικό ταμία κάθε βοήθεια που θα τους ζητηθεί από αυτούς». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 η Κοινότητα Αγ. 

Κωνσταντίνου Αττικής καταργήθηκε και συνενώθηκε στο νέο Δήμο Λαυρεωτικής.  

Η ταμιακή υπηρεσία της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι και 

31.12.2010, διεξάγεται από το Τ.Π. & Δανείων μέσω της ΔΟΥ Λαυρίου.    

Την 27/06/2011 η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Μακρή παρέλαβε από την 

ελεγκτή ΟΤΑ Σοφία Βασιλάκη τα οικονομικά στοιχεία της διαχείρισης του έτους 2010 

(απολογιστικό πίνακα, καταστάσεις εσόδων – εξόδων, γραμμάτια, πληρωθέντα 

χρηματικά εντάλματα).  

Σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα που υπογράφουν η Προϊσταμένη ΔΟΥ 

Λαυρίου Άλφα Αργυρώ και η Ελεγκτής ΟΤΑ Σοφία Βασιλάκη, η οικονομική 

κατάσταση της Κοινότητας εμφανίζεται ως:   

ΕΣΟΔΑ                                                  

Εισπραχθέντα                                      329.549,03 

Χρημ. Υπολ. χρήσης 2009                   301.840,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                              631.389,23 

ΕΞΟΔΑ                                                 

Πληρωθέντα                                         280.894,20 

Χρημ. Υπολ. Μεταφερόμενο στη  

χρήση 2011                                          350.495,03 

Μεταξύ των χρηματικών υπολοίπων και του ποσού που παρέλαβε ο δημοτικός 

ταμίας υπάρχει διαφορά 3.040,34 υπέρ του Δήμου.   

Υπόλογοι: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Ζαγουρής,  η Ελεγκτής ΔΟΥ Σοφία 

Βασιλάκη.  

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 11.04.2011 (Συνεδρίαση 7, 

αριθ. αποφ. 83/2011) το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε «την αποδοχή  

και παραλαβή του χρηματικού υπολοίπου χρήσης 2010 της πρώην Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου, το ποσό ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 που αναλύεται 

σε τακτικά έσοδα 286.799,67 από το Τ.Π.& Δανείων της ΔΟΥ Λαυρίου».  

Το ποσό εισήχθη στην οικονομική διαχείριση του νέου Δήμου, εκδοθέντων 

των αριθ. 289 και 290 γραμματίων είσπραξης κατά έτος εσόδου.    

Η Οικονομική Επιτροπή 
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς 

και: 

− Το αριθμό 34155/23.06.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου και κοινοποίηση στο Δήμο, σύμφωνα με το οποίο «για να εκδικαστεί 

οποιοσδήποτε απολογισμός ΟΤΑ Α’ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να 

λάβει υπόψη του την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του απολογισμού του ελεγχομένου οικονομικού έτους και δεν παρέχει τη 

δυνατότητα εκ μέρους μας οποιασδήποτε ενέργειας αφού δεν έχουν συνταχθεί και 

υποβληθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα νέοι διορθωμένοι απολογιστικοί 

πίνακες οι οποίοι στη συνέχεια θα υποβληθούν για έλεγχο και εκδίκαση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο». 

− Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 169 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της παρ.8 

του άρθρου 12 του Ν.2539/1997 

− Το υπ’ αριθμ. 5496/03.12.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που 

αφορά στο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

που διενήργησε ο Επιθεωρητής Ιωάννης Αγιασοφίτης και ο οποίος συμπερασματικά 

αναφέρει ότι: «κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντων αγόμεθα στο συμπέρασμα 

ότι η διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου εγένετο ορθώς 

και εντός των κανόνων της νομιμότητας». 

− Την με αριθμ. πρωτ: 2623/09.10.2009 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής οικονομικών ετών 2003 – 2009 της 

επιθεωρήτριας Αθανασίας Κοψαλιά, η οποία συμπερασματικά αναφέρει: 

 «5. το αποθεματικό της Κοινότητας δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθεί, διότι δεν 

έχουν προσδιορισθεί τα αποθεματικά προγενεστέρων ετών του 2003 από την Ελεγκτή 

ΟΤΑ. 

Κατά την υποβολή των απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι παράτυπο τυχόν 

προκύψει θα εξετασθεί και θα κριθεί αναλόγως. 

6. Κρίνουμε αναγκαίο, εφόσον η προϊσταμένη μας Υπηρεσία συμφωνεί, η έκθεσή μας 

να κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Περιφέρεια για να εξετάσει κάθε μία 

Υπηρεσία τα θέματα αρμοδιοτήτων τους και να προβούν στις από μέρους τους 

ενέργειες». 

− Το αριθμ.9787/29.03.2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Κεντρική Υπηρεσία), προς τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, Γραφείο Παρακαταθηκών με το οποίο 

γνωστοποιεί ότι «το οριστικό χρηματικό υπόλοιπο της πρώην Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου του έτους 2010, δηλαδή μέχρι 31.12.2010, κατόπιν των διορθώσεων 

που έχουν γίνει, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 347.454,69 € και του οποίου την 
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αποδοχή και παραλαβή ενέκρινε το Δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ. 83/2011 

απόφασή του» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση, που αφορά τον απολογισμό της πρώην 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου οικονομικού έτους 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που δόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Λαυρίου: 

ΕΣΟΔΑ   Σε € 

ΤΑΚΤΙΚΑ 290.301,53 

ΕΚΤΑΚΤΑ 39.247,50 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (+) 301.804,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 631.389,23 

ΕΞΟΔΑ 280.894,20 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ (+) 350.495,03 

Β. Ο έλεγχος των διαχειριστικών απολογιστικών στοιχείων, η εκδίκαση του 

απολογισμού και η απαλλαγή των υπολόγων εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ. Υπόλογοι έτους 2010: 

− Νικόλαος Ζαγουρής, Πρόεδρος της Κοινότητας 

− Σοφία Βασιλάκη, Ελεγκτής Δ.Ο.Υ. 

Δ. Υποβάλλει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους χρήσης 2010 

της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε με 

επιφύλαξη, αναφέροντας ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θα γίνουν κατά τη 

συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο Πρόεδρος   

 
 
 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 

                         Τα Μέλη 
Κατσίκης Κωνσταντίνος  

 

Κατσουνάκης Κυριάκος  

 

Παπανικολάου Νικόλαος  

 

Σαλίβερος Γεώργιος  

 

Παμφίλης Απόστολος         
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