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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

της 9 Δεκεμβρίου 2011  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 9 Δεκεμβρίου 2011 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Παρασκευή, ώρα 14:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 05-12-2011 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 6 

Κατσίκης Κωνσταντίνος, Κατσουνάκης Κυριάκος, Παπανικολάου Νικόλαος, 

Σαλίβερος Γεώργιος, Λουκάς Δημήτριος, Παμφίλης Απόστολος (Αντιπρόεδρος – 

Προεδρεύων της Συνεδρίασης λόγω απουσίας του Προέδρου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75, παρ.2 του Ν.3852/2010) 

Απόντα μέλη : 1 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 
ΘΕΜΑ: Ανάθεση εκπόνησης γνωμοδοτήσεων σχετικά με τις επιχειρήσεις του 
Δήμου Λαυρεωτικής: ΔΗΚΕΔΗΛ – ΔΕΥΑΤΗΛ – ΕΝΕΛ ΑΕ 
Αρ. Απόφ.:168/2011    
     

Ο κος Αντιπρόεδρος, 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 «ανάθεσης εκπόνησης γνωμοδοτήσεων σχετικά 

με τις επιχειρήσεις του Δήμου Λαυρεωτικής: ΔΗΚΕΔΗΛ – ΔΕΥΑΤΗΛ – ΕΝΕΛ ΑΕ» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

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

Επιτροπή μπορεί να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν 

προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ 

εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, 

ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και 

απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του 

δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ. 
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Ακολούθως, ο κος Αντιπρόεδρος ανέφερε την αναγκαιότητα εκπόνησης 

γνωμοδοτήσεων, σχετικά  με τα ακόλουθα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις του 

Δήμου Λαυρεωτικής:   

1. Εάν, υπό ποίους όρους και με ποιες ενέργειες του Δήμου είναι νομικά 

επιτρεπτή και δυνατή η λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Λαυρεωτικής (ΔΗΚΕΔΗΛ), η οποία προήλθε από συγχώνευση δύο παλαιότερων 

κοινωφελών επιχειρήσεων, καθώς και η μεταφορά του προσωπικού και των 

δραστηριοτήτων της (συμπεριλαμβανομένων των υπό υλοποίηση προγραμμάτων) 

σε νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Δήμου Λαυρεωτικής; 

2.  Εάν, υπό ποίους όρους και με ποιες ενέργειες του Δήμου είναι νομικά 

επιτρεπτή και δυνατή η λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης-

Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ), η μεταφορά των δικτύων της στο Δήμο 

Λαυρεωτικής με εξασφάλιση των εργαζομένων, καθώς και υπό ποίους όρους είναι 

δυνατή η παραχώρηση της διαχείρισης των δικτύων της στην ΕΥΔΑΠ.  

3. Ποιες είναι οι δυνατότητες ανάληψης καταστατικών σκοπών της ΕΝΕΛ Α.Ε. 

που δεν σχετίζονται με τη ραδιοφωνία (ιδίως αυτών που αφορούν την εκμετάλλευση 

ακινήτων) από άλλο φορέα του Δήμου ή από τον ίδιο το Δήμο. Επίσης, εάν 

υπάρχουν σήμερα δυνατότητες ίδρυσης άλλης ανώνυμης εταιρείας ή συμμετοχής σε 

ανώνυμη εταιρεία από τον δήμο ή φορέα του. 

Στη συνέχεια πρότεινε, λόγω της σπουδαιότητας του θέματος και της 

εξειδικευμένης εμπειρίας που απαιτείται για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, να 

γίνει η ανάθεση εκπόνησης των γνωμοδοτήσεων στο Δικηγορικό Γραφείο «Απ. 

Παπακωνσταντίνου & Συνεργάτες», το οποίο ασχολείται με υποθέσεις των ΟΤΑ και 

εκπονεί ειδικές μελέτες και γνωμοδοτήσεις. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Α- Αναθέτει την εκπόνηση γνωμοδοτήσεων σχετικά με τις επιχειρήσεις του Δήμου 

Λαυρεωτικής: ΔΗΚΕΔΗΛ – ΔΕΥΑΤΗΛ – ΕΝΕΛ ΑΕ, στο Δικηγορικό Γραφείο «Απ. 

Παπακωνσταντίνου & Συνεργάτες», με έδρα στην Αθήνα, Πατριάρχου Ιωακείμ  30-

32. 

Β- Η αμοιβή του Γραφείου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Δημήτρης Λουκάς ψήφησε ΟΧΙ για τους 

εξής λόγους: 
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Έχει ήδη ανατεθεί με παλαιότερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η εκπόνηση 

γνωμοδότης για το Ραδιοφωνικό Σταθμό που αποτελεί κομμάτι της ΕΝΕΛ ΑΕ. 

Όσο αφορά τη ΔΕΥΑΤΗΛ, η Δημοτική Επιχείρηση θα πρέπει να αναλάβει η ίδια την 

αμοιβή του δικηγορικού γραφείου. 

Τέλος, όσο αφορά τη ΔΗΚΕΔΗΛ, το Δημοτικό Συμβούλιο, σήμερα καλείται να 

αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας, όποτε η εκπόνηση γνωμοδότησης δεν έχει 

νόημα. Εξάλλου ο Δημοτικός Κώδικας προβλέπει σαφώς τη διαδικασία που 

ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις. 

ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του 
διατηρητέου κτιρίου «ΕΥΤΕΡΠΗ» 
Αρ. Απόφ.:169/2011    
    Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

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

περί «καταβολής αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του διατηρητέου 

κτιρίου ΕΥΤΕΡΠΗ», γνώρισε στα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την υπ’ 

αριθμ. 155/2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής 

είχε απαλλοτριωθεί με τη νόμιμη διαδικασία για λόγους δημόσιας ωφελείας το 

διατηρητέο κτίριο «ΕΥΤΕΡΠΗ» και ο περιβάλλοντας χώρος ιδιοκτησίας Νικολάου 

Κανελλόπουλου, με δαπάνες του Δήμου. 

Στις δίκες που επακολούθησαν, τόσο για τον καθορισμό τιμής μονάδος 

αποζημίωσης όσο και για την αναγνώριση δικαιούχων, εκδόθηκαν οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

Για μεν την αναγνώριση δικαιούχων η υπ’ αριθμ. 541/2011 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Απαλλοτριώσεων), με την οποία 

αναγνωρίσθηκε ως δικαιούχος της αποζημίωσης ο κος Νικόλαος Κανελλόπουλος. 

Για δε τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης, η υπ’ αριθμ.45/2010 

απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Απαλλοτριώσεων), που 

καθόρισε την προσωρινή τιμή μονάδος και στη συνέχεια η υπ’ αριθμ.5835/2011 

απόφαση Εφετείου Αθηνών, η οποία καθόρισε την οριστική τιμή μονάδος 

αποζημίωσης, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 829.660,00 € και αναλύεται ως 

εξής: 

Έδαφος: 851,00 m2 X 500,00 € = 425.500,00 € 

Κτίριο: 341,00 m2 X 1.000,00 € = 341.000,00 € 

Υπόγειο: 55,75 m2 X 800,00 € = 44.600,00 € 

Βοηθητικό κτίσμα: 8,20 m2 X 800,00 € = 6.560,00 € 

Φοινικόδεντρα: 12 τεμ. Χ 1.000,00 € = 12.000,00 € 
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Σύνολο: 829.660,00 €  
Επιπλέον, η δικαστική δαπάνη και η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου, που 

επίσης βαρύνουν του Δήμο, συνολικού ποσού 31.414,45 € και αναλύεται ως εξής: 

Δικαστική δαπάνη: 800,00 € 

Αμοιβή δικηγόρου (3% Χ 829.660,00 € ) : 24.889,80 € 

ΦΠΑ αμοιβής: (23% Χ 24.889,80 € ) : 5.724,65 €  

Σύνολο: 31.414,45 € 
 Συνεπώς, το ολικό ποσό που βαρύνει το Δήμο ανέρχεται στις 861.074,45 € 

(829.660,00 € + 31.414,45 €), το οποίο και πρέπει να καταβληθεί στον 

αναγνωρισθέντα ως δικαιούχο Νικόλαο Κανελλόπουλο. 

Για το λόγο αυτό ο κος Αντιπρόεδρος ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να 

εγκρίνει την ανωτέρω δαπάνη, η οποία θα καταβληθεί στο δικαιούχο, σύμφωνα με 

την επιτευχθείσα συμφωνία, ως εξής: 

Εφάπαξ ποσό 600.000,00 €, που υπάρχει στις ειδικευμένες δαπάνες του Δήμου στον 

ΚΑ 15-7122.001 και το υπόλοιπο σε πέντε (5) ετήσιες άτοκες δόσεις: τέσσερις (4) 

δόσεις των 50.000,00 € και μία (1) δόση των 61.074,45 €. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη τις αποφάσεις 

45/2010 & 541/2011 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 

Απαλλοτριώσεων) και της αριθμ. 5835/2011 απόφασης Εφετείου Αθηνών 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την καταβολή της αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο 

δικαιούχο Νικόλαο Κανελλόπουλο, ως ακολούθως: 

− Εφάπαξ ποσό 600.000,00 €, που υπάρχει στις ειδικευμένες δαπάνες του Δήμου 

στον ΚΑ 15-7122.001 του προϋπολογισμού εξόδων. 

− Πέντε (5) ετήσιες άτοκες δόσεις, εκ των οποίων: 

Οι τέσσερις (4) δόσεις θα είναι ποσού 50.000,00 €  

και η μία (1) δόση ποσού  61.074,45 €. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει το συμφωνητικό παράδοσης του 

απαλλοτριωθέντος κτιρίου και καταβολής της αποζημίωσης κατά τον ανωτέρω 

αναφερόμενο τρόπο. 

ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2011 Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:170/2011    
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Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

θέμα περί «έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 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  

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: 
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− 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:  

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 



Page 7 of 70 

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 

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. 25533/28.11.2011 έγγραφό της, η Διευθύντρια των 

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

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 30.09.2011  
σε ευρώ 

0 Τακτικά έσοδα 16.279.876,93 6.892.748,44 

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

4.330.243,96 843.286,49 

2 Έσοδα παρελθόντων 
οικονομικών ετών ΠΟΕ που 
βεβαιώνονται για πρώτη 
φορά 

2.662.250,00 1.578.169,10 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από 
βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 

3.189.921,36 434.103,13 
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παρελθόντα έτη 
4 Εισπράξεις υπέρ του 

δημοσίου και τρίτων και 
επιστροφές χρημάτων 

2.089.432,40 1.220.445,50 

13 Επιχορηγήσεις από 
επενδύσεις 

7.846.020,30 2.401.493,67 

 ΣΥΝΟΛΟ 36.397.744,95 13.370.246,33 

5  Χρηματικό υπόλοιπο 2.508.720,27 2.508.720,27 

 
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ  
Κωδικοί 
αριθμοί 

Έξοδα & πληρωμές Προϋπολογισμός 
σε ευρώ 

Πληρωθέντα 
μέχρι 30.09.2011 
 σε ευρώ 

60 Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 

7.200.351,14 3.879.525,99 

61, 62 Αμοιβές αιρετών και τρίτων, 
παροχές τρίτων 

4.081.580,69 1.332.447,14 

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

494.483,34 79.223,68 

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

729.056,72 296.831,95 

66 Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 

863.515,25 121.299,39 

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

4.067.047,04 1.362.679,21 

81 Πληρωμές υποχρεώσεων 
(Π.Ο.Ε.) 

9.128.042,50 2.837.053,15 

82, 85 Λοιπές αποδόσεις, 
προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 

1.946.070,63 1.337.005,30 

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προμήθειες 
παγίων 

1.632.488,29 5.851,36 

73 Έργα 6.695.242,51 1.392.422,08 

74  Μελέτες, έρευνες, 
πειραματικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες 

1.347.819,08 65.238,00 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συμμετοχή σε επιχειρήσεις) 

0 0 

652 Πληρωμές για την 
εξυπηρέτηση δημόσιας 
πίστεως (δάνεια για κάλυψη 

394.106,90 265.483,65 
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επενδυτικών δαπανών) 
 ΣΥΝΟΛΟ 38.579.804,09 12.975.060,90 

911 Αποθεματικό  153.161,13  
 

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

νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Α- Εγκρίνει την κατάσταση των εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 

2011 του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναφέρθηκε στο εισηγητικό μέρος της 

παρούσας απόφασης και υποβάλλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη 

σχετικής απόφασης. 

Β- Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη σχετικής 

απόφασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης ψήφησε ΝΑΙ 

σημειώνοντας ότι δεν έχουμε πιάσει τους στόχους, αλλά αυτές είναι οι αντοχές του 

κόσμου. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Λουκάς Δημήτρης μειοψήφησε κάνοντας 

τις ακόλουθες παρατηρήσεις: Στα έσοδα, σε όλους τους ΚΑ, υπάρχουν πολύ μεγάλες 

αποκλίσεις από τους στόχους. Έτσι, στο σύνολο ενώ τα προϋπολογισθέντα είναι 

36.397.744,95 ευρώ εισπράχθηκαν μόλις 13.370.246,33 ευρώ. 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων εκτελούμενου προϋπολογισμού έτους 2011 
Αρ. Απόφ.:171/2011    
    Ο κος Αντιπρόεδρος, 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 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:25433/29.11.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του 

Δήμου οικονομικού έτους 2011. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και το υπ’ αριθμ. πρωτ:25433/29.11.2011 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 ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔ

ΟΤΗΣΗΣ 

1 15-7336.002 
ΦΥΛΑΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 
& ΣΤΟΛΙΔΙΩΝ 

15.000,00 € 15.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

2 35-6693 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 10.000,00 € 6.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

3 10-6681 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 550,00 € 255,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

4 30-6261.004 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

53.000,00 € 14.950,65 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

5 00-6492 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΑΓΩΓΗ Κ. 
ΜΑΝΩΛΗ) 

48.500,00 € 17.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

6 15-6261.001 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ & 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΩΝ 11.500,00 € 172,20 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

7 20-6264.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΜΑ 7.000,00 € 239,85 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

8 35-6692 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 6.000,00 € 1.189,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

9 35-6693 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 10.000,00 € 645,75 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

10 70-6262 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

4.000,00 € 1.107,11 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

11 30-6662.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 13.000,00 € 10.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

12 45-6662 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

10.000,00 € 7.500,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

13 10-6266.001 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ "ΦΟΡΟΙ - 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ" 

17.500,00 € 369,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

14 35-6672 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

5.000,00 € 1.648,20 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

15 20-6264.002 ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 
ΣΜΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.000,00 € 2.275,50 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

16 30-7326.001 
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΜΑΡΙΖΑ & ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  

24.113,88 € 5.227,50 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

17 30-6261.005 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

37.907,34 € 9.225,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 
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ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

18 20-7333.006 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 24.600,00 € 24.600,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

19 25-6261.003 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 16.500,00 € 5.700,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

20 10-6654.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 12.391,42 € 462,48 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

21 10-7135 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10.000,00 € 
575,97 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

442,80 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

22 30-7421.011 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ - ΒΓΕΘΙ 10.000,00 € 10.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

23 10-6654.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 12.391,42 € 2.147,15 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

24 00-6224.002 REDIRECT DOMAIN LAVRIO.GR 6.800,00 € 404,67 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

25 10-6265 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

11.500,00 € 900,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

26 30-6672 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) 

15.000,00 € 3.724,02 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

27 00-6224.002 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ 6.800,00 € 6.150,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

28 30-7312.010 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β ΦΑΣΗ 232.710,61 € 79.940,61 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

29 20-7332.001 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΛΑΥΡΙΟΥ 12.000,00 € 12.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

30 20-7326.002 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 73.800,00 € 73.800,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

31 45-7336.005 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΩΝ 25.000,00 € 10.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

32 20-6641 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 296.443,43 € 67.987,26 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

33 10-6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 6.528,49 € 3.225,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

34 45-7135.002 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 25.000,00 € 20.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

35 30-7424.011 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ 4.736,81 € 210,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

36 30-7424.006 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ 2.823,33 € 2.100,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

37 30-7424.013 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΌ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ 1.688,00 € 700,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

38 30-7424.009 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 3.406,66 € 140,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

39 30-7424.007 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 7.746,63 € 1.050,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

40 10-6641 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 20.500,00 € 8.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
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41 15-6641 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 17.600,00 € 7.600,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

42 25-6641 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 44.000,00 € 3.895,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

43 30-6641 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 45.000,00 € 15.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

44 35-6641 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 6.299,20 € 1.599,20 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

45 10-6266.001 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 13.948,22 € 13.948,20 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

46 10-6265 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 

11.500,00 € 492,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

47 10-6266.002  ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
SOFTWARE 4.000,00 € 3.997,50 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

48 10-6266.003 ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
HARDWARE 2.000,00 € 1.968,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

49 30-6261.004 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

53.000,00 € 2.532,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

50 30-6261.005 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

37.907,34 € 844,00 € 
ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.:172/2011    
    Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

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

περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

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

πρωτ.25386/28.11.2011 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, όπου 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 

σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες και τις 

διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173,  παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις 

παρακάτω δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή:  

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΟΣΟ 
Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
30/08.11.2011 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΠΥΚΝΩΤΗ 
172,20 10-6261.001 
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Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ.25386/28.11.2011 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, 

− 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 της 

Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω, 

ήτοι: 

2 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ 
29/10.11.2011 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ 
73,80 10-6261.001 

3 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
2699/21.11.11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

178,35 10-6662 

4 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
2703/25.11.11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 

148,83 25-7135.001 

5 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
2698/21.11.11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΚΑΛΑΣ 
123,00 25-7135.001 

6 
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
2702/25.11.11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

113,16 25-7135.001 

7 ΜΠΑΛΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 16029/15.11.11 
ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
178,35 25-7131.001 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 30/08.11.2011 ΑΛΛΑΓΗ 

ΠΥΚΝΩΤΗ 172,20 10-6261.001 

2 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ 29/10.11.2011 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑ

ΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ 73,80 10-6261.001 

3 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2699/21.11.11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

178,35 10-6662 

4 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2703/25.11.11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

148,83 25-7135.001 

5 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2698/21.11.11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΚΑΛΑΣ 123,00 25-7135.001 
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ΘΕΜΑ: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον 
έλεγχο οικονομικού έτους 2011 
Αρ. Απόφ.:173/2011    

Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

θέμα περί «ορισμού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον 

έλεγχο οικονομικού έτους 2011», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τις διατάξεις των παρ.1, 2 & 3 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 

«Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»: 

«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου 

υποβάλλει δια  μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της 

διαχείρισης του οικονομικού  έτους που έληξε. 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 την ταμειακή 

υπηρεσία. 

2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή 

επιτροπή τα  προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, 

υποβάλλει τον  απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το 

κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων  και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα 

αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο  δημοτικό συμβούλιο. 

3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο 

δημοτικό  συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 

Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο 

των  οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό 

ελεγκτή - λογιστή  και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους 

αυτού. 

Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων  (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα 

διαθέσεως αποτελεσμάτων και  προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και 

τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι 

οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο 

6 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2702/25.11.11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

113,16 25-7135.001 

7 ΜΠΑΛΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 16029/15.11.11 ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 178,35 25-7131.001 
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χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει 

εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και  Κοινοτήτων και 

εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  

αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και  

διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις 

που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 

ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να  

καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από 

τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για 

κάθε θέμα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο 

δημοτικό συμβούλιο και στον  Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας». 

Ακολούθως, ο κος Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 23869/07.11/2011 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Σύμφωνα με το άρθρο 163, παρ.3 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα  οι 

δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή – 

λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αυτού. 

Για το λόγο αυτό σας υποβάλλω τις οικονομικές προσφορές: 

1) του ΣΟΛ ΑΕ, με προτεινόμενους ελεγκτές τον κ. Αγγέλου Παναγιώτη, ως 

τακτικό ελεγκτή και την κα Μερεντίτη Βασιλική, ως αναπληρωματικό ελεγκτή, ποσού 

13.508,00 € (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ). 

2) του κου Μάριου  Ελευθεριάδη, ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή και τον κο 

Παναγή Μαρινάκη, ως αναπληρωματικό ελεγκτή, ποσού 14.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 

23%». 

Στη συνέχεια ανέφερε ότι επειδή ο Δήμος Λαυρεωτικής εφαρμόζει το κλαδικό 

λογιστικό σχέδιο παρίσταται ανάγκη ορισμού ορκωτή ελεγκτή - λογιστή για τον 

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, σύμφωνα με τα ανωτέρω 

οριζόμενα. 

Με βάση τα ανωτέρω, κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν για τον ορισμό του ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού 

και των αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2011, καθώς και για την 

αμοιβή του. 

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

άρθρου 163, παρ.1, 2 & 3 του Ν.3463/2006 και την υπ’ αριθμ. 

πρωτ:23869/07.11.2011 εισήγηση της Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α – Ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, μέλη της ΣΟΛ ΑΕ, κο Αγγέλου 

Παναγιώτη, Α.Μ. ΣΟΕΛ 23721, ως τακτικό ελεγκτή και Βασιλική Μερεντίτη, Α.Μ. 

ΣΟΕΛ 16381, ως αναπληρωματικό ελεγκτή, για τον έλεγχο του ισολογισμού και των 

αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Β – Καθορίζει την αμοιβή τους στο ποσό των 13.508,00 €, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 

16.614,84 €. 

Γ – Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6115 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

οικονομικού έτους 2011. 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός 
υπολόγου για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού 
Αρ. Απόφ.:174/2011    
    Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

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

περί «έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την 

πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 24696/18-11-2011 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

172 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί εκδόσεως 

εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.900,00 € (3.000,00 € + 900,00 €),  στο όνομα του  

μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Ιωάννη Πετρούλη ΤΕ4, για την 

πληρωμή διοδίων της Αττικής Οδού. 

 Τα έξοδα θα βαρύνουν τους: 

ΚΑ 10-6411, ποσό 900,00  € και  

ΚΑ 20-6411, ποσό 3.000,00 €  

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2011. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από των ανωτέρω αναφερόμενο 

υπάλληλο παρακαλούμε να ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης των 

ενταλμάτων προπληρωμής». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
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− 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:24696/18.11.2011 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 

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

προπληρωμής ποσού: α) 900,00 € σε βάρος του ΚΑ 10-6411, β) 3.000,00 € σε 

βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2011, στο 

όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Ιωάννη Πετρούλη, ΤΕ4, για 

την πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού. 

Β. Ορίζει ως προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο 

την 31η Δεκεμβρίου 2011. 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 
Αρ. Απόφ.:175/2011    
    Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

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

περί «καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1 περ.ζ’ του Ν.3852/2010, η 

Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών. 

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

αριθμ. πρωτ:25171/24.11.2011 εισήγηση της Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 58//2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής ο Φ.Η.Χ. για οικίες αναπροσαρμόστηκε σε 0,37€ ανά τετρ. μέτρο. 

Α – για τις οικίες 0,37 € ανά τετρ. μέτρο. 

Β – για τις βιομηχανίες: 

 στεγασμένους χώρους: 0,75 € ανά τετρ. μέτρο. 

μη στεγασμένους χώρους: 0,37 € ανά τετρ. μέτρο. 

Ο κοινός συντελεστής είναι 0,37 €  για όλες τα κατηγορίες. 

Για το έτος 2011 θα εισπράξουμε 1351738 τ.μ. Χ 0,37 = 500.143,06 € για τη Δημοτική 

Κοινότητα Κερατέας. 

Για το έτος 2011 θα εισπράξουμε 1207996 τ.μ. Χ 0,37 = 446.958,52 € για τη Δημοτική 

Κοινότητα Λαυρίου. 

Για το έτος 2011 θα εισπράξουμε 43.365 τ.μ. Χ 0,37 = 16.045,05 € για την Τοπική 

Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου. 

Σύνολο = 963.146,63 €». 
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Στη συνέχεια ο κος Αντιπρόεδρος πρότεινε οι ανωτέρω συντελεστές ανά 

τετραγωνικό μέτρο το έτος, να παραμείνουν ως έχουν για το έτος 2012. 

Η Οικονομ ική  Επι τροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, τις απόψεις και τις τοποθετήσεις 

των μελών της επιτροπής, έλαβε γνώση των σχετικών διατάξεων και της υπ’ 

αριθμ.25171/24.11.2011 εισήγησης της Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής οι συντελεστές του 

φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (φόρος άρθρ.10 του Ν.1080/80) για το έτος 2012, 

να μην αναπροσαρμοστούν, αλλά να παραμείνουν αυτοί που είχαν καθορισθεί με την 

υπ’ αριθμ.58/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: 

Α – για τις οικίες 0,37 € ανά τετρ. μέτρο. 

Β – για τις βιομηχανίες: 

στεγασμένους χώρους: 0,75 € ανά τετρ. μέτρο 

μη στεγασμένους χώρους: 0,37 € ανά τετρ. μέτρο 

Ο κοινός συντελεστής είναι 0,37 €  για όλες τα κατηγορίες. 

ΘΕΜΑ: Ορισμός τιμών της Υπηρεσίας Εσόδων 
Αρ. Απόφ.:176/2011    
    Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

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

περί «ορισμού τελών της Υπηρεσίας Εσόδων», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1 περ.ζ’ του Ν.3852/2010, η 

Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών. 

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

αριθμ. πρωτ:25121/24.11.2011 εισήγηση της Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 59/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής ο ορισμός τιμών της υπηρεσία εσόδων έχει  ως εξής:  

 

1. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για διαφημιστικά 

γυρίσματα: 600,00 €/ημέρα 

2. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για θεατρικές 

παραστάσεις: 880,00 € /ημέρα 

3. Έσοδα από γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους: 600,00 € /ημέρα 
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4. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για παιδικές θεατρικές παραστάσεις: 

140,00 € /ημέρα 
5. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για θεατρικές παραστάσεις: 205,00 € 

/ημέρα 

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

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

8. Παραχώρηση κοινόχρηστων ανοικτών χώρων για εκδηλώσεις προσωρινού 

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

€. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». 

Στη συνέχεια ο κος Αντιπρόεδρος πρότεινε τα ανωτέρω τέλη να παραμείνουν ως 

έχουν. 

Η Οικονομ ική  Επι τροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, τις απόψεις και τις τοποθετήσεις 

των μελών της επιτροπής, έλαβε γνώση των σχετικών διατάξεων και της υπ’ 

αριθμ.25121/24.11.2011 εισήγησης της Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής οι τιμές της 

Υπηρεσίας Εσόδων, να παραμείνουν ως έχουν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.59/2011 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: 

1. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για διαφημιστικά 

γυρίσματα: 600,00 €/ημέρα 

2. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για θεατρικές 

παραστάσεις: 880,00 € /ημέρα 

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

4. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για παιδικές θεατρικές παραστάσεις: 

140,00 € /ημέρα 
5. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για θεατρικές παραστάσεις: 205,00 

€ /ημέρα 

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

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

8. Παραχώρηση κοινόχρηστων ανοικτών χώρων για εκδηλώσεις προσωρινού 

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

€. 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών για την τέλεση πολιτικών γάμων 
Αρ. Απόφ.:177/2011    
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    Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

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

περί «καθορισμού τέλους πολιτικών γάμων», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ:25118/24.11.2011 εισήγηση της 

Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ. 62/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είχε επιβληθεί 

ανταποδοτικό τέλος κατά την τέλεση πολιτικών γάμων ποσού 100 € για δημότες και 

μη, η οποία όμως ακυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 11481/8421/21-4-2011 απόφαση  

Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την αιτιολογία ότι από το σώμα της 

απόφασης δεν προέκυπτε  ότι οι υπόχρεοι της καταβολής του συγκεκριμένου τέλους 

πρόκειται να απολαμβάνουν την ωφέλεια από οποιεσδήποτε παρεχόμενες υπηρεσίες 

ή εκτελεσθέν έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 25 του Ν. 1828/89 στις οποίες 

ορίζεται ότι οι Δήμοι με απόφαση ΔΣ μπορούν να επιβάλλουν τέλη ή εισφορές για 

υπηρεσίες ή τοπικά έργα γης περιφέρειας τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη  εξυπηρέτηση των 

πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.  

Όμως στον Δήμο Λαυρεωτικής σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας 

πραγματοποιείται ετησίως μεγάλος αριθμός πολιτικών γάμων, τόσο δημοτών όσο και 

ετεροδημοτών οι οποίοι επιλέγουν το Λαύριο σαν τόπο τέλεσης του γάμου τους για 

τους παρακάτω λόγους: 

Το Λαύριο είναι μια παραλιακή πόλη με λιμάνι, φυσικό τοπίο, αρχαιολογικούς 

χώρους,  νεότερα μνημεία, όπως βιομηχανικά κτίρια του περασμένου αιώνα αλλά και 

πολλά νεοκλασικά κτίρια συμπεριλαμβανομένου και του Δημοτικού καταστήματος.  

Όλα αυτά σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και την μικρή 

χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο της Αθήνας,  κάνουν την πόλη του Λαυρίου 

ιδανική επιλογή για την τέλεση πολιτικών γάμων.     

Η τέλεση των γάμων αυτών, λαμβάνει χώρα σε αίθουσα του Δημοτικού καταστήματος, 

η οποία διαμορφώνεται καταλλήλως και απαιτεί τοποθέτηση και χρήση  εξοπλισμού 

όπως καρέκλες, στολισμό και χρήση ηχητικού εξοπλισμού  σε  πολλές περιπτώσεις 

όπου οι ενδιαφερόμενοι αιτούνται παραγωγή μουσικής κατά την διάρκεια της 

διαδικασίας, ενώ απαιτείται μετά την τέλεση του γάμου επιστάμενος καθαρισμός του 

χώρου και επαναφορά του στην συνήθη του χρήση.  

Επίσης ο χρόνος τέλεσης των γάμων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις σε ώρες μη 

λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, απογευματινές ώρες και εξαιρέσιμες αργίες.   

Για τα παραπάνω ο Δήμος επιβαρύνεται με την απασχόληση υπαλλήλων (διοικητικός, 

καθαρίστρια, ηλεκτρολόγος) σε μέρες και ώρες εκτός λειτουργίας του Δήμου.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω  παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». 

Στη συνέχεια ο κος Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομ ική  Επι τροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, τις απόψεις και τις τοποθετήσεις 

των μελών της επιτροπής, έλαβε γνώση των σχετικών διατάξεων και της υπ’ 

αριθμ.25118/24.11.2011 εισήγησης της Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής την επιβολή τέλους 

100,00 € για την τέλεση πολιτικών γάμων. 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ποσού για θέσεις λαϊκής αγοράς 
Αρ. Απόφ.:178/2011    
    Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

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

περί «ορισμού ποσού για θέσεις λαϊκής αγοράς», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1 περ.ζ’ του Ν.3852/2010, η 

Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών. 

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

αριθμ. πρωτ.25120/24.11.2011 εισήγηση της Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 60/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής τα ποσά για τις θέσεις στις λαϊκές αγορές του Λαυρίου και της Κερατέας, 

για τους επαγγελματίες και παραγωγούς  καθορίζονται  ως εξής:  

 

Α. Για τη θέση των 4μ. το ποσό των 12,00 € ανά χρήση θέσης. 

Β. Για τη θέση των 8μ. το ποσό των 24,00 € ανά χρήση θέσης. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». 

Στη συνέχεια ο κος Αντιπρόεδρος πρότεινε τα ποσά για τις θέσεις στις λαϊκές 

αγορές του Λαυρίου και της Κερατέας, να παραμείνουν ως έχουν. 

Η Οικονομ ική  Επι τροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, τις απόψεις και τις τοποθετήσεις 

των μελών της επιτροπής, έλαβε γνώση των σχετικών διατάξεων, της υπ’ 

αριθμ.25120/24.11.2011 εισήγησης της Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής τα ποσά για τις 

θέσεις στις λαϊκές αγορές του Λαυρίου και της Κερατέας, για τους επαγγελματίες και 

παραγωγούς, να παραμείνουν ως έχουν, με βάση την υπ’ αριθμ.60/2011 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου: 

Α. Για τη θέση των 4μ. στο ποσό των 12,00 € ανά χρήση θέσης 

Β. Για τη θέση των 8μ. στο ποσό των 24,00 € ανά χρήση θέσης 

ΘΕΜΑ: Τέλη αποκομιδής κλαδεμάτων και πάσης φύσεως ογκωδών 
αντικειμένων 
Αρ. Απόφ.:179/2011    
     

Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

θέμα περί «τελών αποκομιδής κλαδεμάτων και πάσης φύσεως ογκωδών 

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1 περ.ζ’ του Ν.3852/2010, η 

Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών. 

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

αριθμ. πρωτ:25119/24.11.2011 εισήγηση της Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 61/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής τα τέλη αποκομιδής κλαδεμάτων και πάσης φύσεως ογκωδών 

αντικειμένων καθορίζονται  ως εξής:  

 

Α) Για τις εντός σχεδίου περιοχές, το ποσό των 50,00 euro. 

Β) Για τις εκτός σχεδίου περιοχές, το ποσό των 100,00 euro. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». 

Στη συνέχεια ο κος Αντιπρόεδρος πρότεινε τα ανωτέρω τέλη να παραμείνουν ως 

έχουν. 

Η Οικονομ ική  Επι τροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, τις απόψεις και τις τοποθετήσεις 

των μελών της επιτροπής, έλαβε γνώση των σχετικών διατάξεων και της υπ’ 

αριθμ.25119/24.11.2011 εισήγησης της Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής τα τέλη αποκομιδής 

κλαδεμάτων και πάσης φύσεως ογκωδών αντικειμένων, να παραμείνουν ως έχουν, 

με βάση την υπ’ αριθμ.61/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: 
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Α. Για τις εντός σχεδίου περιοχές, το ποσό των 50,00 euro. 

Β. Για τις εκτός σχεδίου περιοχές, το ποσό των 100,00 euro. 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση κανονισμού επιβολής τελών χρήσης πεζοδρομίων πλατειών 
και κοινοχρήστων χώρων 
Αρ. Απόφ.:180/2011    
    Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

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

περί «ψήφισης κανονισμού επιβολής τελών χρήσης πεζοδρομίων πλατειών και 

κοινοχρήστων χώρων», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1 περ.ζ’ του Ν.3852/2010, η 

Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών – 

δικαιωμάτων και εισφορών. 

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

αριθμ. πρωτ:25123/24.11.2011 εισήγηση της Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 57/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων πλατειών & κοινόχρηστων χώρων έχουν 

ως εξής:  

1) Για την κατάληψη πεζοδρομίων, πλατειών ή κοινοχρήστων χώρων, για την 
έκθεση εμπορευμάτων ή τραπεζοκαθισμάτων, οι συντελεστές  είναι: 

Α ζώνη = 16,00 €/τ.μ. ετησίως 

Β ζώνη = 12,00 €/τ.μ. ετησίως 

2) Για την κατάληψη πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά ή εργοτάξια Α και Β ζώνης 

10,00 €/τ.μ. μηνιαίως. 

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

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

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

Γ) Για κατάληψη από μηχανικά παιχνίδια, λούνα παρκ, κ.λ.π., από 0,50€/τ.μ. ή 

2,00 € ανά θέση (εκάστη θέση είναι 4 μέτρα) ημερησίως, για όλες τις πανηγύρεις του 

Δήμου ενιαία. 

4) Για τις θέσεις που καταλαμβάνουν τα περίπτερα εκτός των τ.μ. που δικαιούνται 

από την άδειά τους (1,95 τ.μ.): 

Α) Για τα περίπτερα της πόλης: 32,00 €/τ.μ. ετησίως. 
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Β) Για τα περίπτερα εκτός της πόλης: σε 17,00 €/τ.μ. ετησίως.  

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

6) Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους πωλητές εποχιακών 
φρούτων και λαχανικών ως και καντίνες το τέλος ορίστηκε σε 16,00 € /τ.μ. ετησίως 

ανεξαρτήτως από την χρονική διάρκεια κατάληψης. 

ΙΙ. Ορίζει τις ζώνες Α και Β του Δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως: 

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

της πόλης που περικλείεται από τις οδούς Αθηνών-Λαυρίου, Στράβωνος, Φ. Νέγρη 

μέχρι και το λιμάνι. Επίσης, τις περιοχές Πουνταζέζα, Λιμάνι Πασά, Σούνιο, Λεγραινά. 

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

Νυχτοχώρι, Αγία Παρασκευή, Νεάπολη, Άγιος Ανδρέας, Κυπριανός, Σαντορινέϊκα, 

Ευαγγελίστρια, Καβοδόκανος, Θορικό, Εργατικές Κατοικίες, Άγιο Γεράσιμο, καθώς και 

ολόκληρη τη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας (πόλη και οικισμούς) και την Τοπική 

Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.  

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». 

Στη συνέχεια ο κος Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι η επιβολή τελών χρήσης 

πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων προβλέπεται από τις διατάξεις του 

από 24-9/21-10-58 Β. Δ/τος, τις όμοιες του άρθρου 3 του Ν.1080/80 και τις διατάξεις 

τιυ Ν.1416/84.  

Το τέλος χρήσεως των ανωτέρω χώρων ορίζεται ετήσιο με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης 

και ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται ο χώρος. 

Μετά τα ανωτέρω πρότεινε για το έτος 2012 τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων, 

πλατειών και κοινοχρήστων χώρων να παραμείνουν ως έχουν. 

Η Οικονομ ική  Επι τροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, τις απόψεις και τις τοποθετήσεις 

των μελών της επιτροπής, έλαβε γνώση των σχετικών διατάξεων και της υπ’ 

αριθμ.25123/24.11.2011 εισήγησης της Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής: 

Α- Να καθοριστούν οι ζώνες σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 57/2011 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής: 

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

πόλης που περικλείεται από τις οδούς Αθηνών-Λαυρίου, Στράβωνος, Φ. Νέγρη μέχρι 

και το λιμάνι. Επίσης, τις περιοχές Πουνταζέζα, Λιμάνι Πασά, Σούνιο, Λεγραινά. 

Β ζώνη: περιλαμβάνει τις εξής συνοικίες του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής: 
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Νυχτοχώρι, Αγία Παρασκευή, Νεάπολη, Άγιος Ανδρέας, Κυπριανός, Σαντορινέϊκα, 

Ευαγγελίστρια, Καβοδόκανος, Θορικό, Εργατικές Κατοικίες, Άγιο Γεράσιμο, καθώς 

και ολόκληρη τη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας (πόλη και οικισμούς) και την Τοπική 

Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.  

Β - Τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων για το έτος 

2012, να παραμείνουν ως έχουν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.57/2011 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου: 

1 - Για την κατάληψη πεζοδρομίων, πλατειών ή κοινοχρήστων χώρων, για την 

έκθεση εμπορευμάτων ή τραπεζοκαθισμάτων: 

Α ζώνη = 16,00 €/τ.μ. ετησίως 

Β ζώνη = 12,00 €/τ.μ. ετησίως 

2 - Για την κατάληψη πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά ή εργοτάξια Α και Β ζώνης 

10,00 €/τ.μ. μηνιαίως. 

3 - Για την κάλυψη πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων κατά τις θρησκευτικές 

πανηγύρεις: 

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

− Για τις λοιπές πανηγύρεις: 20,00 € ημερησίως. 

− Για κατάληψη από μηχανικά παιχνίδια, λούνα παρκ, κ.λ.π., από 0,50€/τ.μ. ή 2,00 

€ ανά θέση (εκάστη θέση είναι 4 μέτρα) ημερησίως, για όλες τις πανηγύρεις του 

Δήμου ενιαία. 

4 - Για τις θέσεις που καταλαμβάνουν τα περίπτερα εκτός των τ.μ. που δικαιούνται 

από την άδειά τους (1,95 τ.μ.): 

− Για τα περίπτερα της πόλης: 32,00 €/τ.μ. ετησίως. 

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

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

6 - Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους πωλητές εποχιακών 

φρούτων και λαχανικών ως και καντίνες: 16,00 € /τ.μ. ετησίως ανεξαρτήτως από την 

χρονική διάρκεια κατάληψης. 

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή τελών Κοιμητηρίων του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:181/2011    
   Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

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

περί «αναπροσαρμογής τελών Κοιμητηρίων του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ:24378/15.11.2011 

εισήγηση της Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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«Σας γνωρίζουμε ότι η τελευταία αναπροσαρμογή των τελών των Κοιμητηρίων του 

Δήμου Λαυρεωτικής  έγινε με την υπ’ αριθμ. 63/2011 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Τα τέλη που ισχύουν στην  Δημοτική Ενότητα Λαυρίου, στην Δημοτική 

Ενότητα Κερατέας και στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Καμάριζας 

 έχουν ως εξής: 

ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ       

 Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου για τους δημότες  1.000,00 

€.                                                  

 Για κατοίκους πέρα της δεκαετίας στο Λαύριο 2.500,00 €. 

Λόγω της ρυμοτομίας των κοιμητηρίων απαγορεύεται η παραχώρηση διπλού τάφου 

στα Κοιμητήρια Λαυρίου. 

1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ 

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο               50,00 €. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως                    80,00 €. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως      200,00 €. 

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ.  

α) Εκταφή                                                35,00 €. 

β) Αγορά κυτίου Οστεοφυλακίου           35,00 €. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ.  

α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 8,00 € ανά μήνα.(96,00 € 

το χρόνο). 

β) Για το 5ο έτος  15,00 € ανά μήνα (180,00 € το χρόνο) 

γ) Για το 6ο έτος   20,00 € ανά μήνα (240,00 € το χρόνο)  

δ) Πέραν της εξαετίας  40,00 € ανά μήνα (480,00 € το χρόνο) 

4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ.  

α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο   35,00 € ετησίως. 

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

 5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ. 

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

ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.   

Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου για δημότες  400,00€. 

Παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου για δημότες 800,00 €. 

Για κατοίκους πέρα της δεκαετίας στην Κερατέα  2.500,00 €. 

  1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ 

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο              30,00 €. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως                    30,00 €. 
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γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως      100,00 €. 

  2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ  

α) Εκταφή                                                15,00 €. 

β) Αγορά Οστεοθήκης                             35,00 €. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ  

α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 4,00 € ανά μήνα.(48,00 € 

το χρόνο). 

β) Για το 5ο έτος  5,00 € ανά μήνα (60,00 € το χρόνο). 

γ) Για το 6ο έτος   6,00 € ανά μήνα (72,00 € το χρόνο).  

δ) Πέραν της εξαετίας  8,00 € ανά μήνα (96,00 € το χρόνο). 

4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ  

α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο   20,00 € ετησίως. 

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 20,00 €. 

γ)  Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων  293,47 € . 

5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

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

ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ  

Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 1.000,00 €.  

Για κατοίκους πέρα της δεκαετίας στα Λεγραινά  2.500,00 €. 

  1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ      

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο              30,00 €. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως                    30,00 €. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως      100,00 €. 

  2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 

α) Εκταφή                                                15,00 € 

β) Αγορά Οστεοθήκης                             35,00 € 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 4,00 € ανά μήνα.(48,00 € 

το χρόνο). 

β) Για το 5ο έτος  5,00 € ανά μήνα (60,00 € το χρόνο). 

γ) Για το 6ο έτος   6,00 € ανά μήνα (72,00 € το χρόνο).  

δ) Πέραν της εξαετίας  8,00 € ανά μήνα (96,00 € το χρόνο). 

4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ  

α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο   20,00 € ετησίως. 

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 20,00 €. 

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

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

ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 200,00 €.   

Για κατοίκους πέρα της δεκαετίας στην Πλάκα Κερατέας  2.500,00 €. 

  1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ       

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο              30,00 €. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως                    30,00 €. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως      100,00 €. 

  2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 

α) Εκταφή                                                15,00 €. 

β) Αγορά Οστεοθήκης                             35,00 €. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ  

α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 4,00 € ανά μήνα.(48,00 € 

το χρόνο). 

β) Για το 5ο έτος  5,00 € ανά μήνα (60,00 € το χρόνο). 

γ) Για το 6ο έτος   6,00 € ανά μήνα (72,00 € το χρόνο).  

δ) Πέραν της εξαετίας  8,00 € ανά μήνα (96,00 € το χρόνο). 

4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ  

α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο   20,00 € ετησίως. 

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 20,00 €. 

5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

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

ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ 

Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 200,00€.   

Για κατοίκους πέρα της δεκαετίας στον Άγιο Κωνσταντίνο Καμάριζας  2.500,00 €. 

  1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ.       

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο              30,00 €. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως                    30,00 €. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως      100,00 €. 

  2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ  

α) Εκταφή                                                15,00 €. 

β) Αγορά Οστεοθήκης                             35,00 €. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
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α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 4,00 € ανά μήνα.(48,00 € 

το χρόνο). 

β) Για το 5ο έτος  5,00 € ανά μήνα (60,00 € το χρόνο). 

γ) Για το 6ο έτος   6,00 € ανά μήνα (72,00 € το χρόνο).  

δ) Πέραν της εξαετίας  8,00 € ανά μήνα (96,00 € το χρόνο). 

4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ. 

α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο   20,00 € ετησίως. 

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 20,00 €. 

5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ. 

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

Στη συνέχεια ο κος Αντιπρόεδρος πρότεινε για το έτος 2012 να υπάρξει μείωση 

των τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου του Λαυρίου, ώστε να εξομοιωθούν με 

αυτά που ισχύουν για τη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας. 

Η Οικονομ ική  Επι τροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, τις απόψεις και τις τοποθετήσεις 

των μελών της επιτροπής, έλαβε γνώση των σχετικών διατάξεων και της υπ’ 

αριθμ.24378/15.11.2011 εισήγησης της Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής τα τέλη και 

δικαιώματα των Κοιμητηρίων του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2012, να μην 

αναπροσαρμοστούν, αλλά να παραμείνουν όπως αυτά είχαν καθορισθεί με την υπ’ 

αριθμ.63/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και όπως αυτά αναφέρονται στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Λουκάς Δημήτρης μειοψήφησε 

αναφέροντας τα ακόλουθα: Στα πλαίσια της ενοποίησης είναι λογικό να υπάρχει 

διαφορετική αντιμετώπιση στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην Πλάκα, αλλά δεν μπορεί 

να ισχύει το ίδιο και για την Κερατέα, που είναι μία μεγάλη πόλη και όπου οι τιμές 

είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που ισχύουν για το Λαύριο. Θα πρέπει, λοιπόν, 

στην Κερατέα τα τέλη να αυξηθούν ώστε να συμφωνούν με αυτά του Λαυρίου. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής & Αντιπρόεδρος, κος Απόστολος Παμφίλης 

μειοψήφησε, εμμένοντας στην αρχική του τοποθέτηση να μειωθούν οι τιμές που 

ισχύουν στο Λαύριο ώστε να γίνουν ίσες με αυτές της Κερατέας. 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού προφορικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για τη μίσθωση οικήματος και προαύλιου χώρου για τη 
δημιουργία τεχνικής βάσης που θα χρησιμεύσει για τη στέγαση των τεχνικών 
υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης, καθαριότητας, πρασίνου και 



Page 30 of 70 

ηλεκτροφωτισμού, αποθηκευτικού χώρου υλικών καθώς και για τη στάθμευση 
και φύλαξη των οχημάτων του Δήμου στην πόλη της Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:182/2011    
     

Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το   

15ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

την εισήγηση της Υπηρεσίας, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Όπως γνωρίζετε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα υπάρχει ανάγκη στον Δήμο μας 

να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις δημιουργίας τεχνικής βάσης προκειμένου να 

στεγασθούν οι τεχνικές υπηρεσίες  ύδρευσης – αποχέτευσης, καθαριότητας, 

πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μας, να δημιουργηθεί χώρος 

αποθήκευσης υλικών καθώς και χώρος στάθμευσης και φύλαξης των οχημάτων των  

παραπάνω υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. Για το σκοπό αυτό ο 

Δήμος προτίθεται να μισθώσει οίκημα και προαύλιο χώρο για τη δημιουργία τεχνικής 

βάσης που θα χρησιμεύσει για τη στέγαση των τεχνικών υπηρεσιών ύδρευσης – 

αποχέτευσης, καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού,  αποθηκευτικού χώρου 

υλικών καθώς και για τη στάθμευση και τη φύλαξη των οχημάτων των παραπάνω 

υπηρεσιών στην πόλη της Κερατέας, ανταποκρινόμενο στις νέες ανάγκες που έχουν 

διαμορφωθεί για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

Παρατίθεται σχέδιο σύνταξης των όρων διακήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ. 270/81 και παρακαλείται το σώμα για τη λήψη σχετικής απόφασης περί 

σύνταξης και έγκρισης αυτών. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ. 

Εκτίθεται σε φανερή μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση οικήματος και προαυλίου 

χώρου για τη δημιουργία τεχνικής βάσης προκειμένου να στεγασθούν οι τεχνικές 

υπηρεσίες  ύδρευσης – αποχέτευσης, καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού 

του Δήμου μας, να δημιουργηθεί χώρος αποθήκευσης υλικών καθώς και χώρος 

στάθμευσης και φύλαξης των οχημάτων των  παραπάνω υπηρεσιών της Δημοτικής 

Ενότητας Κερατέας. Η δημοπρασία και η μίσθωση του ανωτέρω οικήματος θα γίνει 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) και τις όμοιες του 

Π.Δ. 270/81 και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους: 

Άρθρο 1 

Σκοπός του προβλεπόμενου διαγωνισμού είναι η εξεύρεση κατάλληλου οικήματος με 

προαύλιο χώρο για τη στέγαση των  τεχνικών υπηρεσιών  ύδρευσης – αποχέτευσης, 

καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, να δημιουργηθεί χώρος 

αποθήκευσης υλικών καθώς και χώρος στάθμευσης και φύλαξης των οχημάτων των  

παραπάνω υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, μετά από μειοδοτικό 

διαγωνισμό που θα γίνει ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Λαυρεωτικής  σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Δήμαρχο και Πρόεδρο 

της αρμόδιας Επιτροπής με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων 

τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας. 

Άρθρο 2  

Η μίσθωση θα είναι διάρκειας πέντε (5) ετών  δυναμένη να παραταθεί για ένα (1) έτος 

συμφωνούντων αμφοτέρων των συμβαλλομένων και θα αρχίσει από την υπογραφή 

της σύμβασης. 

Μετά την παρέλευση του πρώτου έτους και σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης 

αποφασίσει να αξιοποιήσει το ακίνητό του με διαφορετικό τρόπο, ο μισθωτής 

υποχρεούται να το αποδεσμεύσει ως το τέλος του επόμενου μήνα από την αίτηση 

του εκμισθωτή. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει το δικαίωμα της λύσης της σύμβασης, και πριν τη λήξη 

της, με έγγραφη, πριν δύο (2) μήνες, προειδοποίηση στον εκμισθωτή. 

Άρθρο 3 

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου 

σχεδίου πόλης και να πληροί τις εξής προϋποθέσεις. 

Α) Να έχει επιφάνεια  κτίσματος 300 τ.μ. – 400 τ.μ. και προαύλιου χώρου περίπου 

1000 τ.μ  

Β) Να απέχει έως 150 μ. από την κεντρική λεωφόρο Αθηνών – Λαυρίου και κατά 

προτίμηση να βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του ρυμοτομικού σχεδίου κοντά στο 

όριο του σχεδίου πόλης της πόλης της Κερατέας. 

Γ) Να είναι κατά προτίμηση ισόγειο 

Δ) Να έχει επαρκή φωτισμό και αερισμό 

Ε) Να έχει τουλάχιστον 1 (ένα) W.C  

ΣΤ) Να έχει εγκατάσταση αποχέτευσης, φωτισμού, ύδρευσης και τηλεφώνου. 

Η επιτροπή αγοράς, μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων θα εξετάσει την 

καταλληλότητα ή μη των ακινήτων όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Η τελική επιλογή θα 
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γίνει από την Οικονομική Επιτροπή βάσει της θέσης του κάθε ακινήτου αλλά και των 

οικονομικών προσφορών, τις οποίες θα αποσφραγίσει. 

Άρθρο 4 

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων EURO 

(2.000,00 €).  

Άρθρο 5  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσέλθουν, 

αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο, αντιπρόσωπο στο Δημοτικό 

Κατάστημα εντός 10 ημερών από την δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης του 

Δημάρχου προσκομίζοντας φάκελο στον οποίο να περιέχονται τα εξής στοιχεία: 

Α) Πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου. 

Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο ακίνητο είναι ελεύθερο για τη χρήση για 

την οποία προορίζεται και ότι έχει λάβει γνώση των  όρων της δημοπρασίας. 

Γ)Το ποσό του προσφερόμενου μηνιαίου μισθώματος σε σφραγισμένο φάκελο. 

Δ) Εγγύηση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.&Δ, ή εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού 10% του ετήσιου μισθώματος. 

Ε) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 ΦΕΚ 407/Β΄/09-04-2010 περί ¨Κανονισμού 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων¨, η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι έχει εκδοθεί 

το ανωτέρω πιστοποιητικό για το προς χρήση ακίνητο. 

Άρθρο 6 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία του οποίου το ακίνητο θα κριθεί 

κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή πρέπει να καταθέτει στην επιτροπή 

διενέργειας της δημοπρασίας (οικονομική Επιτροπή) ως εγγύηση γραμμάτιο 

σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.Δ&Δ ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 

τράπεζας ποσού 10% του ετήσιου μισθώματος. 

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης και στους αποτυχόντες 

μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τον Γ.Γ  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Αττικής. 

Άρθρο 7  

Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση του Γ.Γ  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Περιφέρειας Αττικής, οι δε συμμετέχοντες καμία αξίωση δεν θα έχουν για 

αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών. 

Άρθρο 8 
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Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή πηγαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει τελικά τον 

τελευταίο μειοδότη. 

Άρθρο 9 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ 

αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη 

σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλε 

καταπίπτει υπέρ του Δήμου. 

Άρθρο 10 

Ο ιδιοκτήτης με δικές του δαπάνες υποχρεούται για τη σύνδεση ύδρευσης και 

ηλεκτροφωτισμού για παράδοση του ακινήτου σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 

Άρθρο 11  

Ο μισθωτής μπορεί να χωρίσει τους χώρους του ακινήτου σε μικρότερα τμήματα και 

να προβεί σε σχετικές επισκευές, διαρρυθμίσεις παρακρατώντας τις σχετικές 

δαπάνες από την πίστωση των  μισθωμάτων. 

Άρθρο 12 

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στον κύριο του ακινήτου δεδουλευμένο κάθε μήνα στο 

πρώτο πενθήμερο του επόμενου μήνα με την έκδοση στο όνομα του ιδιοκτήτη 

σχετικού Χ.Ε. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη η υποχρέωση 

αυτή πηγαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει 

οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. 

Άρθρο 13  

Τον αναδειχθηούμενο εκμισθωτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που 

αναφέρονται στο μίσθωμα που θα εισπράττει (φόροι, χαρτ. κλπ). 

Άρθρο 14 

Η παρούσα διακήρυξη των όρων της δημοπρασίας σε περίληψη πρέπει να 

δημοσιευθεί σε δύο (2) εφημερίδες μία των Αθηνών και μία τοπική και να 

τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων , στα δημοσιότερα σημεία της πόλης της 

Κερατέας και  να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής . 

Άρθρο 15 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον εκμισθωτή. 

Σε περίπτωση διαφωνίας που θα προκύψει στη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου 

αυτή επιλύεται σύμφωνα με τη διαδικασία του Κ.Π.Δ. 

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη  

απόφασης περί σύνταξης και έγκρισης των όρων διακήρυξης καθορίζοντας και το 

ανώτατο όριο μισθώματος καθώς και το χρόνο διάρκειας της μίσθωσης. 
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Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε γνώση του σχεδίου 

σύνταξης όρων διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του 

Ν.3463/06, σε συνδυασμό με τις όμοιες του ΠΔ 270/81 και έπειτα από διαλογική 

συζήτηση 

                                        αποφασίζει ομόφωνα 
Α - Εγκρίνει τη σύνταξη των όρων διακήρυξης μίσθωσης οικοπέδου για τη 

δημιουργία χώρου στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας, ως αναλυτικά 

αναφέρονται στην εισήγηση, καθορίζοντας και το ανώτατο όριο μισθώματος, καθώς 

και τη χρονική διάρκεια μίσθωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Β – Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20-6232.001 του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου οικονομικού έτους 2011 και τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού του 

Δήμου για τα επόμενα έτη. 

ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης «αξιολόγηση λειτουργίας 
εγκαταστάσεων καθαρισμού Κερατέας και προτάσεις για την αναβάθμιση 
λειτουργίας τους» 
Αρ. Απόφ.:183/2011    
    Ο κος Αντιπρόεδρος, 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: αξιολόγηση λειτουργίας εγκαταστάσεων 

καθαρισμού Κερατέας και προτάσεις για την αναβάθμιση λειτουργίας τους», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.67/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

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

συγκεκριμένη μελέτη ανήκει στην κατηγορία 18 (μελέτες χημικής μηχανικής & 

χημικών εγκαταστάσεων). 

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 Νικόλαο Παπαδόπουλο, Χημικό 

Μηχανικό, με Α.Μ. πτυχίου μελετητή 19081, Α’ τάξης, με έδρα στην Αθήνα, οδός 

Αρτέμιδος 54, έναντι του ποσού των 3.490,00 euro (πλέον ΦΠΑ). 

Στις 17.11.2011 ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε τη μελέτη 

«αξιολόγηση λειτουργίας εγκαταστάσεων καθαρισμού Κερατέας και προτάσεις για 

την αναβάθμιση λειτουργίας τους» και πιστοποίησε ότι η μελέτη έχει ποσοτικά και 

ποιοτικά περατωθεί, ο δε ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τις συμβατικές εν γένει 

υποχρεώσεις του.  
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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 Αντιπροέδρου 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. 67/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε 

η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

- Την με ημερομηνία 17.11.2011 εγκριτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου 

αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ», η οποία εκπονήθηκε και παραδόθηκε 

εμπρόθεσμα από τον κο Νικόλαο Παπαδόπουλο, Χημικό Μηχανικό, με Α.Μ. πτυχίου 

μελετητή 19081, Α’ τάξης, με έδρα στην Αθήνα, Αρτέμιδος 54. 

ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης «κατασκευή αγωγού μεταφοράς 
επεξεργασμένων λυμάτων από τις εγκαταστάσεις καθαρισμού Κερατέας στις 
εγκαταστάσεις καθαρισμού Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.:184/2011    
    Ο κος Αντιπρόεδρος, 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: κατασκευή αγωγού μεταφοράς 

επεξεργασμένων λυμάτων από τις εγκαταστάσεις καθαρισμού Κερατέας στις 

εγκαταστάσεις καθαρισμού Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.66/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

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

συγκεκριμένη μελέτη ανήκει στην κατηγορία 13 (μελέτες υδραυλικών έργων). 

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 Δημήτρη Αργυρόπουλο, Πολιτικό 

Μηχανικό – Μηχανικό Περιβάλλοντος, με Α.Μ. 9802, Α’ τάξης, με έδρα Τήνου 2, στην 

Αθήνα, με ΑΦΜ 023688204, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, έναντι του ποσού των 9.750,00 euro 

(πλέον ΦΠΑ). 
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Στις 14.11.2011 ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε τη μελέτη 

«Κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων από τις εγκαταστάσεις 

καθαρισμού Κερατέας στις εγκαταστάσεις καθαρισμού Λαυρίου» 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 Αντιπροέδρου 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. 66/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε 

η απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

- Την με ημερομηνία 14.11.2011 εγκριτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου 

αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ», η οποία εκπονήθηκε 

και παραδόθηκε εμπρόθεσμα από τον κο Δημήτρη Αργυρόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό 

– Μηχανικό Περιβάλλοντος, με Α.Μ. 9802, Α’ τάξης, με έδρα Τήνου 2, στην Αθήνα, 

με ΑΦΜ 023688204, Δ.Ο.Υ. Χολαργού. 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της εργασίας «Μετρήσεις – 
προσομοιώσεις κλιματολογικών συνθηκών για τις βιοκλιματικές αναβαθμίσεις 
δημοσίων ανοικτών χώρων στις περιοχές Νεάπολης – ευρύτερου χώρου 
Δημαρχείου Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:185/2011    

Ο κος Αντιπρόεδρος, 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 για την ανάθεση της εργασίας «Μετρήσεις – 

προσομοιώσεις κλιματολογικών συνθηκών για τις βιοκλιματικές αναβαθμίσεις 

δημοσίων ανοικτών χώρων στις περιοχές Νεάπολης – ευρύτερου χώρου Δημαρχείου 

Δήμου Λαυρεωτικής», 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 
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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: 24655/17.11.2011 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπου αναφέρονται 

τα ακόλουθα: 

«Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής ενδιαφέρεται να υποβάλει 

πρόταση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» στον Άξονα προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού 

Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής- 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και στην κατηγορία  πράξεων  ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. 

Για να γίνει αυτό απαιτείται να ανατεθεί η εργασία με τίτλο:  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- 

ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» σε ιδιωτικό γραφείο, 

δεδομένου ότι λόγω της ειδικής φύσης εργασιών που  απαιτούνται πρέπει να γίνει 

από εξειδικευμένο προσωπικό που δε διαθέτει ο Δήμος Λαυρεωτικής. 

Προς τούτο σας υποβάλλουμε τη μελέτη της προς ανάθεση εργασίας, βάση της 

οποίας ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

Παρακαλούμε για την απευθείας ανάθεση της παραπάνω εργασίας δεδομένου 

ότι το πρόγραμμα στο οποίο ο Δήμος θα υποβάλλει την πρόταση έχει καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής την 30/11/2011». 

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

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  

το υπ’ αριθμ. πρωτ: 24655/17.11.2011 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 24.600,00  € σε βάρος του ΚΑ 30-7412.009 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011 για την 

πραγματοποίηση της εργασίας με τίτλο: «Μετρήσεις – προσομοιώσεις 

κλιματολογικών συνθηκών για τις βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών 

χώρων στις περιοχές Νεάπολης – ευρύτερου χώρου Δημαρχείου Δήμου 

Λαυρεωτικής». 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Λουκάς Δημήτρης ψήφησε ΝΑΙ με 

επιφύλαξη διότι η πρόταση αφορά μετρήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη θερινή 

περίοδο. 
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Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Νικόλαος Παπανικολάου επισήμανε ότι με 

το σκεπτικό αυτό δεν θα έπρεπε καν να έχει βγει πρόσκληση για το  συγκεκριμένο 

έργο. 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση χώρου 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων» 
Αρ. Απόφ.:186/2011    
     Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

θέμα περί «κατακύρωσης αναδόχου του έργου: διαμόρφωση χώρου μεταφόρτωσης 

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

− Την υπ’ αριθμ. 42/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

προϋπολογισμού 60.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με θέμα: 

«διαμόρφωση χώρου μεταφόρτωσης απορριμμάτων». 

− Την υπ’ αριθμ.160/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε η μελέτη και αποφασίσθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου του έργου. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ.24451/16.11.2011 ανακοίνωση προφορικής δημοπρασίας, η 

οποία δημοσιεύθηκε στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ». 

− Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 22 Νοεμβρίου 2011, ενώπιον της Επιτροπής που 

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

− Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το υπ’ αριθμ. πρωτ.24921/22.11.2011 

πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο τελευταίος μειοδότης είναι ο κος ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης τρία τοις εκατό (3%) επί 

του προϋπολογισμού της μελέτης. Κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν κατατέθηκε 

καμία ένσταση. 

− Η Επιτροπή Διαγωνισμού με το υπ’ αριθμ. 25439/29.11.2011 έγγραφό της 

απέστειλε το πρακτικό του διαγωνισμού, προς έγκριση. 

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

− την υπ’ αριθμ.42/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

− την αριθμ. 30/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού Επιτροπής 

Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων, 

− την αριθμ. 160/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης μελέτης – 

τευχών δημοπράτησης & διαδικασία διεξαγωγής δημοπράτησης του έργου, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 24921/22.11.2011 πρακτικό της Επιτροπής 

 και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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                                        αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Αποδέχεται το υπ’ αριθμ. πρωτ. 24921/22.11.2011 πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

Β. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00 €, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, τον κο ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, με 

προσφερόμενη έκπτωση 3%  επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης του έργου. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης – 
αποχέτευσης έτους 2012 
Αρ. Απόφ.:187/2011    
    Ο κος Αντιπρόεδρος, 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 περί «αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης – αποχέτευσης 

έτους 2012», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 

πρωτ:26030/07.12.2011 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Από τις διατάξεις του άρθρου 19 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. ‘’Περί 

κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο Νόμου των ισχυουσών διατάξεων Περί των 

Προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων’’ ορίζεται ότι σε όσους έχουν κάνει χρήση   

Δημοτικών η Κοινοτικών κτημάτων, έργων η υπηρεσιών, ο Δήμος ή η κοινότητα 

δικαιούται να επιβάλλει τέλη η δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του οικείου 

συμβουλίου. Για την υπηρεσία ύδρευσης-αποχέτευσης, τα τέλη επιβάλλονται 

υποχρεωτικά. 

Για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών ύδρευσης-

αποχέτευσης, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους 

πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, επιβάλλεται τέλος με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κάλυψη των δαπανών  από το τέλος αυτό 

είναι υποχρεωτική (Εγκ.Υπ.Εσωτ.3958/20-1-89), ορίζεται ρητά και στο άρθρο 17 του 

Ν.1080/80,σύμφωνα με το οποίο τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα πρέπει να 

καλύπτουν υποχρεωτικά όλες γενικά τις δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και 

βελτίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας (αποδοχές, εξοπλισμός, ασφάλιση, συντήρηση, 

επισκευές κ.λ.π.). Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την σχετική νομολογία τα 

επιβαλλόμενα τέλη πρέπει να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα τις παρεχόμενης 

υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Επίσης πρέπει να 

τηρείται αυστηρά η θεμελιώδης αρχή της αντικειμενικότητας και η αύξηση των τελών 
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να είναι ανάλογη με την αύξηση το9υ κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 17 του Ν.1080/80, η παράλειψη του Δημοτικού 

συμβουλίου να καθορίσει το τέλος στο κατάλληλο ύψος συνιστά βαριά παράβαση 

καθήκοντος. Η απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίζεται ο συντελεστής του τέλους, 

πρέπει να είναι αιτιολογημένη ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της αναλογικότητας 

που πρέπει να υπάρχει μεταξύ εσόδων-εξόδων.  

Σύμφωνα με την υπ αριθ.192/2003 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του 

πρώην ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, τα ισχύοντα τέλη ύδρευσης με τις πιο κάτω κλίμακες 

και τιμές ανά κυβικό μέτρο(ανά μήνα) έχουν ως σήμερα: 

1.-ΣΠΙΤΙΑ 
Κατανάλωση από 0-10 κ.μ.                  0,68€ 

Κατανάλωση από 11-20 κ.μ.                0,93€ 

Κατανάλωση από 21-40 κ.μ.                1,56€ 

Κατανάλωση από 41-60 κ.μ.                1,74€ 

Κατανάλωση από 61 και άνω κ.μ         2,88€ 

2.-ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
Κατανάλωση από 0-30 κ.μ.                  0,68€ 

Κατανάλωση από 31-50 κ.μ.                0,93€ 

Κατανάλωση από 51-70 κ.μ.                1,56€ 

Κατανάλωση από 71-90 κ.μ.                1,74€ 

Κατανάλωση από 91 και άνω               2,88€ 

Και στις δύο(2)ανωτέρω περιπτώσεις ελάχιστο όριο μηνιαίας κατανάλωσης 5 κ.μ. 3,4€ 

3.-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
Κατανάλωση από 0-1000 κ.μ.              1,05€ 

Κατανάλωση από 1.000 κ.μ. και άνω   1,58€ 

4.-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
Ανεξαρτήτως κατανάλωσης  ανά κ.μ.   0,93€ 

5.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΦΥΤΩΡΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
Κατανάλωση από 0-400 κ.μ.                1,14€ 

Κατανάλωση από 401 κ.μ. και άνω      1,68€ 

6.-ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ  
Ανεξαρτήτως κατανάλωσης                 1,14€ 

 Σύμφωνα με την υπ.αριθ.192Α/2003 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, το τέλος 

αποχέτευσης ανέρχεται σε 2,25€ τον μήνα 

7.-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
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   Σύμφωνα με την 155/2011 απόφαση δημοτικού συμβουλίου, για επιβολή τέλους 

σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης της δημοτικής κοινότητας Κερατέας οι τιμές 

καθορίσθηκαν ως εξής: 

Α.-Για την υδροδότηση ακινήτων στην εντός σχεδίου περιοχή                         609 € 

     (συμπεριλαμβανομένων των υλικών και της παροχής όλων των 

      υπηρεσιών από τον Δήμο) 

Β.-Για την υδροδότηση ακινήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές                      1.000 € 

      (εκτός των υλικών) 

Γ.-Τα ποσά θα καταβάλλονται εφάπαξ στο ταμείο του δήμου 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Το τέλος ύδρευσης ανέρχεται στο ποσό  των 0,75 € ανά κ.μ. 

Το πάγιο είναι 3 ευρώ. 

Από τα τηρούμενα στοιχεία της υπηρεσίας, τα έσοδα ύδρευσης και αποχέτευσης για 

το έτος 2011 θα διαμορφωθούν ως εξής: 

Κ.Α. Προϋπολο    
    γισμού. 

Τίτλος Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 
έως 6/12/2011 

0321 Δικαιώματα σύνδεσης & 

επανασύνδεσης με το δίκτυο 

ύδρευσης 

159.961,35 173.921,15 

0322.001 Τέλη ύδρευσης  1.545.729,11 715.743,76 

0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το 

αποχετευτικό δίκτυο 

4.416,53 4.519.24 

0343.001 Τέλη αποχέτευσης οικιών 98.536,93 34.807,90 

0343.002 Τέλη αποχέτευσης από βυτίο 1.814,91 1.814,91 

2112.001 Τέλη ύδρευσης 

πρωτοβεβαιωμένα 

631.138,57 482.746,46 

2114 Τέλη αποχέτευσης 

πρωτοβεβαιωμένα 

53.155,08 43.394,26 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.494.752,48 1.456.947,68 

Γενικό σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων μέχρι 31/12/2011            2.494.752.48 

Γενικό σύνολο Εσόδων Εισπραχθέντων  μέχρι 6/12/2011      1.456.947,68 € 
ΕΞΟΔΑ  
Υπηρεσία ύδρευσης & αποχέτευσης 

Μισθοδοσία 
Το προσωπικό της Υπηρεσίας διακρίνεται σε δύο (2) κατηγορίες: 

1. Μόνιμο 
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2. Ορισμένου χρόνου 

Ο αριθμός του προσωπικού που ανήκει στην 1η κατηγορία ανέρχεται σε Δέκα τέσσερα 

(14) εργατοϋπαλλήλους, των οποίων το σύνολο των αποδοχών για το έτος 2011 θα 

ανέλθει στο ποσό των 300.751,56 € το οποίο αναλύεται ως: 

Αποδοχές Προσωπικού :                  20.873,89Χ12=250.486,68 € 

Δώρο Χριστ.- Πάσχα-Επίδ.αδείας  1000Χ12=           12.000,00 €         

Σ Υ Ν Ο Λ Ο                                                             262.486,68 €                

Στο σύνολο της δαπάνης που αφορά την ασφάλιση του μονίμου προσωπικού θα 

πρέπει να συμπεριληφθεί και η δαπάνη που αφορά την εργοδοτική εισφορά στο 

ΤΑΔΚΥ και η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 3% επί των τακτικών εσόδων του 

Δήμου οικονομικού έτους 2010. 

Τακτικά Έσοδα 2010                14.349.343,10 €          

Εισφορά 3%                                   430.480,29 €       

Αριθμός τακτικών υπαλλήλων: 135      

Αναλογία για κάθε υπάλληλο:  3.188,74Χ12=38.264,88 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 1ης  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 300.751,56 € 

 Ο αριθμός του προσωπικού που ανήκει στην 2η κατηγορία διαμορφώθηκε ως εξής 

για το έτος 2011: 

Προσλήφθηκαν δύο(2) άτομα από 01/06/2011 έως 31/01/2012 

Το συνολικό κόστος ανά μήνα ανέρχεται στο ποσό των 3.084,67 € 

Για το έτος 2011 θα στοιχίσουν::3.084,67 Χ 7 μήνες=21.592,69 €                                                                                                           

2 άτομα Χ 800,00 € (δώρο Χριστουγέννων  Πάσχα – Επίδομα Αδείας) = 1.600,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ: 23.192,69 € 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2Ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:23.192,69 € 
Για το έτος 2012  θα στοιχίσουν 3.084,67 Χ 1 μήνα =3.084,67 €  

ΣΥΝΟΛΟ 3.084,67 €         
Για το έτος 2012 προβλέπεται να προσληφθούν  2 άτομα με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου των οποίων το συνολικό κόστος μισθοδοσίας προβλέπεται να ανέλθει στο 

ποσό των 57.124,06 €. 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ  2011  -  €  23.192,69 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ  2012  -  €  60.208,73 
Το γενικό Σύνολο μισθοδοσίας για το έτος 2012 θα ανέλθει στο ποσό των  360.960,29 
ευρώ. 
Λοιπά έξοδα 



Page 43 of 70 

Από 01.01.2011 μέχρι και 31.10.2011 για τα λοιπά έξοδα των υπηρεσιών ύδρευσης & 

αποχέτευσης δαπανήθηκε το ποσό των 46451,57 € το οποίο αναλυτικά κατά 

υπηρεσία και Κ.Α. έχει ως: 

Υπηρεσία ύδρευσης & αποχέτευσης 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 8.219,32 

Γάλατα 1.711,44 

Ταχυδρομικά 23.435,75 

Μισθώματα κτιρίων 6.445,96 

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.559,96 

Συντήρηση & επισκευή κτιρίων βιολογικού καθαρισμού 151,29 

Εργασίες συντήρησης δεξαμενών εκτός της πόλης 141,45 

Συντήρηση & επισκευή αντλικών συγκροτημάτων 2.164,80 

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.780,55 

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 719,49 

Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός 211,56 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 46.451,57 

Για το διάστημα από 01.11.2011 μέχρι 31.12.2011 τα λοιπά έξοδα των υπηρεσιών 

ύδρευσης & αποχέτευσης θα ανέλθουν  στο ποσό των 338127,22 € το οποίο 

αναλυτικά κατά υπηρεσία και Κ.Α. έχει ως: 

Υπηρεσία ύδρευσης & αποχέτευσης 

Γάλατα 1.788,56 

Ταχυδρομικά τέλη 5.064,25 

Τηλεφωνικά τέλη 2.000,00 

Μισθώματα κτιρίων 2.600,00 

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.000,00 

Συντήρηση & επισκευή κτιρίων βιολογικού καθαρισμού 5.848,71 

Εργασίες συντήρησης δεξαμενών 5.000,00 

Εργασίες συντήρησης δεξαμενών εκτός της πόλης 16.358,55 

Συντήρηση & επισκευή αντλικών συγκροτημάτων 12.835,20 

Συντήρηση & επισκευή μηχ/των βιολογικού καθαρισμού 35.000,00 

Συντήρηση αντλιοστασίων 15.000,00 

Δαπάνες συντήρησης υποσταθμού Μ/Τα βιολογικού 10.000,00 

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2.500,00 

Δαπάνες για έλεγχο ποιότητας νερού 5.000,00 

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.219,45 
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Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.780,51 

Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης 6.000,00 

Προμήθεια χημικού υλικού 1.981,00 

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 30.000,00 

Συντήρηση & επισκευή Δ/Υ πόλης 22.609,80 

Δαπάνες διάνοιξης ορυγμάτων δικτύου ύδρευσης 10.000,00 

Συντήρηση & επισκευή Δ/Υ Αγίου Κων/νου 20.000,00 

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 9.681,30 

Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός 8.957,39 

Προμήθεια αντλιτικών συγκροτημάτων 5.000,00 

Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης 25.000,00 

Προμήθεια υδρομετρητών 20.000,00 

Μελέτη αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης Κερατέας και 

αντικατάσταση αμμιαντοσωλήνων 

11.992,50 

Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης αγωγού μεταφοράς 

καθαρισμένων λυμάτων από εγκαταστάσεις Κερατέας στις 

εγκαταστάσεις Λαυρίου 

12.000,00 

Υδραυλική μελέτη αγωγού μεταφοράς καθαρισμένων λυμάτων 

από εγκαταστάσεις Κερατέας στις εγκαταστάσεις Λαυρίου 

12.000,00 

Αξιολόγηση λειτουργίας εγκαταστάσεων καθαρισμένων λυμάτων 

και προτάσεις για την αναβάθμιση των λειτουργιών της 

4.300,00 

Μελέτη ρέματος οριοθέτησης στο Β.Δ τμήμα του οικ.Δασκαλειού 6.150,00 

Μισθώματα μηχανημάτων 21.749,25 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 360.416,47 

Η χρέωση της ΕΥΔΑΠ ανά Μ3 είναι 0,4880 και ο ΦΠΑ  για πάγιο τέλος και. 23%  και 

ύδρευση 13%. 

Από τα ανωτέρω κατά το έτος 2012 η υπηρεσία ύδρευσης & αποχέτευσης θα 

παρουσιάσει την κατωτέρω εικόνα: 

Γενικό σύνολο εξόδων  

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ:                                          360.960,29   € 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ:                                        406.868,04  € 

Ε.ΥΔ.Α.Π  2010 Κερατέας                      1.672.568.00  € 

Ε.Υ.Δ.Α.Π 2010 Αγ. Κων/νου                      54.355,85 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                             2.494.752,18 €     

Σε συνέχεια των ανωτέρω τα έσοδα – έξοδα του έτους 2012  θα διαμορφωθούν ως 

εξής: 
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ΕΣΟΔΑ:   Βεβαιωθέντα                                2.494.752,18  € 

ΕΣΟΔΑ     Εισπραχθέντα έως   6/12/2011   1.456.947,68 € 

ΕΞΟΔΑ                                                         2.494.752, 18 € 

Ακολούθως, ο κος Αντιπρόεδρος πρότεινε για το έτος 2012 τα τέλη ύδρευσης – 

αποχέτευσης να παραμείνουν ως έχουν για τη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας. Στην 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου οι τιμές θα πρέπει να αυξηθούν ώστε να 

συμβαδίζουν με αυτές που ισχύουν στην Δημοτική Κοινότητα Κερατέας. 

Η Οικονομ ική  Επι τροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, τις απόψεις και τις τοποθετήσεις 

των μελών της επιτροπής, έλαβε γνώση των σχετικών διατάξεων και της υπ’ 

αριθμ.26030/07.12.2011 εισήγησης της Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α - Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή κοινού συντελεστή τελών 

ύδρευσης – αποχέτευσης για τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας και την Τοπική 

Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, για το έτος 2012. 

Β - Καθορίζει την τιμή του νερού ύδρευσης ανά κυβικό μέτρο κλιμακωτά ως εξής:  

1.-ΣΠΙΤΙΑ 
Κατανάλωση από 0-10 κ.μ.                  0,68€ 

Κατανάλωση από 11-20 κ.μ.                0,93€ 

Κατανάλωση από 21-40 κ.μ.                1,56€ 

Κατανάλωση από 41-60 κ.μ.                1,74€ 

Κατανάλωση από 61 και άνω κ.μ         2,88€ 

2.-ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
Κατανάλωση από 0-30 κ.μ.                  0,68€ 

Κατανάλωση από 31-50 κ.μ.                0,93€ 

Κατανάλωση από 51-70 κ.μ.                1,56€ 

Κατανάλωση από 71-90 κ.μ.                1,74€ 

Κατανάλωση από 91 και άνω               2,88€ 

Και στις δύο (2) ανωτέρω περιπτώσεις ελάχιστο όριο μηνιαίας κατανάλωσης 5 κ.μ. 

3,4€ 

3.-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
Κατανάλωση από 0-1000 κ.μ.              1,05€ 

Κατανάλωση από 1.000 κ.μ. και άνω   1,58€ 

4.-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
Ανεξαρτήτως κατανάλωσης  ανά κ.μ.   0,93€ 
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5.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΦΥΤΩΡΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
Κατανάλωση από 0-400 κ.μ.                1,14€ 

Κατανάλωση από 401 κ.μ. και άνω      1,68€ 

6.-ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ  
Ανεξαρτήτως κατανάλωσης                 1,14€ 

Τέλος αποχέτευσης: 2,25€ τον μήνα 

7.-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ως 155/2011 απόφαση Δ.Σ.) 

-Για την υδροδότηση ακινήτων στην εντός σχεδίου περιοχή                         609 € 

     (συμπεριλαμβανομένων των υλικών και της παροχής όλων των 

      υπηρεσιών από τον Δήμο) 

-Για την υδροδότηση ακινήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές                      1.000 € 

      (εκτός των υλικών) 

-Τα ποσά θα καταβάλλονται εφάπαξ στο ταμείο του δήμου 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού έτους 2012 
Αρ. Απόφ.:188/2011    
    Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2Ο θέμα 

εκτός ημερήσιας διάταξης περί «αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού έτους 2012», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

την υπ’ αριθμ. πρωτ:26028/07.12.2011 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην 

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 «Εν όψει των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.25/75,σας εκθέτω τα 

κατωτέρω: Για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και 

φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες 

δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 25 παρ.12 Ν.1828/89) 

επιβάλλεται τέλος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κάλυψη των δαπανών 

καθαριότητας και φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων από το τέλος αυτό είναι 

υποχρεωτική (Εγκ.Υπ.Εσωτ.3958/20-1-89), ορίζεται ρητά και στο άρθρο 17 του 

Ν.1080/80,σύμφωνα με το οποίο το τέλος καθαριότητας πρέπει να καλύπτει 

υποχρεωτικά όλες γενικά τις δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης της 

αντίστοιχης υπηρεσίας (αποδοχές, εξοπλισμός, ασφάλιση, συντήρηση, επισκευές 

κ.λ.π.). Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, η παράληψη του Δημοτικού Συμβουλίου να 

καθορίσει το τέλος στο κατάλληλο ύψος συνιστά βαριά παράβαση καθήκοντος Η 

απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίζεται ο συντελεστής του τέλους, πρέπει να είναι 
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αιτιολογημένη ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της αναλογικότητας που πρέπει να 

υπάρχει μεταξύ εσόδων-εξόδων και αυτό σημαίνει ότι το κείμενο της απόφασης και 

από τα στοιχεία που τη συνοδεύουν θα προκύπτει σαφώς: Α)  Όσον αφορά τα έσοδα, 

το εμβαδόν των ακινήτων επί των οποίων υπολογίζεται ο οικείος συντελεστής κατά 

την κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, καταστήματα κ.λ.π.). Β) Όσον αφορά τα έξοδα, οι 

δαπάνες αναλογικά που απαιτούνται για την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών 

καθαριότητας και φωτισμού όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 25 παρ.12 του 

Ν.1828/89 και του άρθρου 17 του Ν.1080/80 καθώς και η υπ΄αρίθμ.27652/28-4-79 

Εγκύκλιου Υπ Εσωτερικών.  
Σύμφωνα με την 56/2011 απόφαση Δ.Σ για αναπροσαρμογή Δημοτικών τελών,  η 

χρέωση αυτών έγινε όσον αφορά  

1) τις οικίες δημοτικής ενότητας Λαυρίου-Κερατέας με ποσό 1,44 € το τ.μ. 

2) όσον αφορά καταστήματα –πτηνοτροφικές μονάδες-μάνδρες οικοδομών-παρκινγκ 

σκαφών-πολυκαταστήματα-τράπεζες-επαγγελματικέςαποθήκες-εστιατόρια-

κινηματόγραφοι κ.λ.π.  

α)χώροι στεγασμένοι 2,56€ το τ.μ.  

β)χώροι μη στεγασμένοι 1,54€ το τ.μ. 

3) Βιομηχανίες-βιοτεχνίες-ξενοδοχειακές μονάδες κ.λ.π.  

α)χώροι στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 € το τ.μ. από 6.001 τ.μ. και άνω 3,02€ το 

τ.μ.  

β)χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 € το τ.μ., από 6.001 τ.μ. και άνω 1,51€ 

το τ.μ.  

4)ΔΕΗ/ΑΗΣ  

α)χώροι στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20€ το τ.μ. από 6.001 τ.μ. και άνω 4,32 € το 

τ.μ.  

β)χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20€ το τ.μ.,από 6.0001 και άνω 2,16€ 

5)Για την τοπική κοινότητα του Αγίου Κων/νου καθορίσθηκαν οι τιμές για τις οικίες 

1,20€ το τ.μ. και για τα καταστήματα 1,80€ το τ.μ.  

Με την απόφαση 95/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου, δημιουργήθηκε μία πρόσθετη 

κατηγορία χρέωσης δημοτικών  τελών για το ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας η οποία έχει τους εξής 

συντελεστές τελών: 

Για στεγασμένους χώρους 2,56€ το τ.μ. και για μη στεγασμένους χώρους 1,54€ το 

τ.μ. 

Από τα τηρούμενα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Ενότητας 

Λαυρίου η κατάσταση την 31η Δεκεμβρίου 2011 θα έχει ως εξής: 

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 



Page 48 of 70 

Σύμφωνα με την από 13-10-2011 κατάσταση καταναλωτών  που τηρεί η ΔΕΗ, η 

χρέωση των δημοτικών τελών κατά κατηγορία υπόχρεων έχει: 

Οικιακή: 578.541,00 Χ 1,44 = 833.099,04 € 

Γενική: 492.481 Χ 2,56 = 1.260.751,36 € 

Συνεπώς τα έσοδα της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου για το έτος 2011 θα ανέλθουν 

στο ποσό των 2.117.267,78 € το οποίο αναλύεται παρακάτω ως εξής :  

Απόδοση τελών από ΔΕΗ         2.093.850,40€ 

Τέλη από Μαρίνα                                 20.017,38 € 

Λοιπά έσοδα καθαριότητας       3.400,00 € 

Τέλη καθαριότητας πρωτοβεβαιωμένα             - 

ΣΥΝΟΛΟ   2.117.267.78 € 
ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
Σύμφωνα με την από 13-10-2011 κατάσταση καταναλωτών  που τηρεί η ΔΕΗ, η 

χρέωση των δημοτικών τελών κατά κατηγορία υπόχρεων έχει: 
Οικιακή: 1.146.590 Χ 1,44 = 1.651.089,60 € 

Γενική: 181.285 Χ 2,56 =         464.089,60 € 

Συνεπώς τα έσοδα του πρώην Δήμου Κερατέας για το έτος 2011 θα ανέλθουν στο 

ποσό των 2.365867.28  € το οποίο αναλύεται παρακάτω ως εξής:  

Απόδοση τελών από ΔΕΗ                  2.115.179,20 € 

Τέλη καθαριότητας πρωτοβεβαιωμένα               250.6880,8 € 

ΣΥΝΟΛΟ             2.365.867,28  € 
ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ   ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
Σύμφωνα με την από 13-10-2011 κατάσταση καταναλωτών της ενότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου που τηρεί η ΔΕΗ, η χρέωση των δημοτικών τελών κατά κατηγορία 

υπόχρεων έχει: 

Οικιακή: 38.571,00 Χ 1,20 = 46.285,20 € 

Γενική: 4.794,00 Χ 1,80 =        8.629,20 € 

Συνεπώς τα έσοδα της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου για το έτος 2011 θα 

ανέλθουν στο ποσό των 54.914,40 €  

Θα πρέπει από το έτος 2012 η χρέωση των Δημοτικών τελών της γενικής και της 

οικιακής να είναι ισόποση και στις τρείς ενότητες. Εάν υπάρχει διαφοροποίηση όσον 

αφορά κάποια ενότητα θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. 

ΕΣΟΔΑ ΔΕΗ/ΑΗΣ 

ΔΕΗ-ΑΗΣ (συμπεριλαμβάνονται και τα ποσοστά της Δημοτικής       

Ενότητας Κερατέας)                                                                   456.019,74€ 

Γενικό Σύνολο Εσόδων                                                        4.994.069,20€ 
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ΕΞΟΔΑ  
Υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 

Μισθοδοσία 
Το προσωπικό της Υπηρεσίας διακρίνεται σε τρεις (3) κατηγορίες: 

3. Μόνιμο 

4. Αορίστου Χρόνου 

5. Ορισμένου χρόνου 

Ο αριθμός του προσωπικού που ανήκει στην 1η κατηγορία ανέρχεται σε εξήντα (60) 

εργατοϋπαλλήλους, των οποίων το σύνολο των αποδοχών για το έτος 2011 ανήλθε 

στο ποσό των 1.066.827.36.. το οποίο αναλύεται ως: 

Αποδοχές Προσωπικού :                  83.902.28Χ12=1.006.827.36 € 

Δώρο Χριστ.- Πάσχα-Επίδ.αδείας  1000Χ60=              60.000,00 €         

Σ Υ Ν Ο Λ Ο                                                             1.066.827,36€                

Στο σύνολο της δαπάνης που αφορά την ασφάλιση του μονίμου προσωπικού θα 

πρέπει να συμπεριληφθεί και η δαπάνη που αφορά την εργοδοτική εισφορά στο 

ΤΑΔΚΥ και η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 3% επί των τακτικών εσόδων του 

Δήμου οικονομικού έτους 2010. 

Τακτικά Έσοδα 2010                14.349.343,10€          

Εισφορά 3%                                   430.480,29€       

Αριθμός τακτικών υπαλλήλων: 135      

Αναλογία για κάθε υπάλληλο:  3.188,74Χ60=191.324,40€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 1ης  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 1.258.151,76€ 

Ο αριθμός του προσωπικού που ανήκει στην 2η κατηγορία ανέρχεται σε  (9) 

εργατοϋπαλλήλους των οποίων οι αποδοχές για το έτος 2011 ανήλθαν στο ποσό των 

217.579.44 € το οποίο αναλύεται ως: 

Αποδοχές                                                         208.579,44€ 

Δώρο Χρις -.Πάσχα-.Επίδ.αδείας   9Χ.1000=    9.000,00€                        

      Σ Υ Ν Ο Λ Ο                                                  217,579,44€                

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ …217.579,44 € 

 Ο αριθμός του προσωπικού που ανήκει στην 3η κατηγορία διαμορφώθηκε ως εξής 

για το έτος 2011: 

Προσλήφθηκαν 13 άτομα από 16/8/2011 έως 15/4/2012 

Ο μέσος όρος του συνολικού κόστους κάθε υπαλλήλου είναι 1,973,90 

Για το έτος 2011 θα στοιχίσει 13 άτομα Χ1973,90 € =25.660,70€ Χ 4 μήνες = 

102.642,80 €                                                                                                           

13 άτομα Χ 800,00 € (δώρο Χριστουγέννων  Πάσχα – Επίδομα Αδείας) = 10.400,00€ 
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 ΣΥΝΟΛΟ: 113.042,80 € 
 Για το έτος 2012  θα στοιχίσει 13 άτομα Χ 1973,90 € =25.660,70€ Χ 4 μήνες  

ΣΥΝΟΛΟ 102.642,80 €         
Επίσης προσλήφθηκαν 12 άτομα από 01-06-2011 /31-01-2012   

Ο μέσος όρος του συνολικού κόστους κάθε υπαλλήλου είναι 1.973,90 € 

 Για το έτος 2011 Θα στοιχίσει 12 άτομα Χ 1973,90€ = 23.686,80€ Χ 7 μήνες = 

165.807,60€. 

12 άτομα Χ 800,00 € (δώρο Χριστουγέννων  Πάσχα – Επίδομα Αδείας) = 9.600,00€. 

ΣΥΝΟΛΟ 199.094,40 €. 
Για το έτος 2012 θα στοιχίσει:  12 άτομα Χ 1973,90€ = 23.686,80€ Χ 1 μήνα = 

23.686,80€. 
Το έτος 2010 είχαν προσληφθεί 22 άτομα των οποίων η σύμβαση έληξε τον Απρίλιο 

του 2011. Επίσης προσλήφθηκαν 4 διμηνήτες. Το συνολικό κόστος των παραπάνω 

υπαλλήλων ανέρχεται στο ποσό των 135.579,78€. 

Για το έτος 2012 προβλέπεται να προσληφθούν  40 άτομα με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου των οποίων το συνολικό κόστος μισθοδοσίας μαζί με τους ήδη υπηρετούντες 

προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 719.021,60 €. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ  2011  -  €  447.716,98 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ  2012  -  €  719.021,60 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ για το έτος 2012,  € 719.021,60  
Το γενικό Σύνολο μισθοδοσίας για το έτος 2012 θα ανέλθει στο ποσό των € 

2.194.752,80. 

Λοιπά έξοδα 

Από 01.01.2011 μέχρι και 31.10.2011 για τα λοιπά έξοδα των υπηρεσιών 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δαπανήθηκε το ποσό των 801.110,17 € το οποίο 

αναλυτικά κατά υπηρεσία και Κ.Α. έχει ως: 

Υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 

Παροχές ένδυσης - 

Γάλατα 12.965,10 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 29.708,17 

Αντίτιμο ηλεκτρ. Ρευμ. Για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοιν. Χώρων και παραγωγ. Διαδικασίας 

 

504.632,05 

Κινητή τηλεφωνία  860,00 

Μισθώματα κτιρίων …………………………..                                                                     

Μίσθωμα κτιρίου για κέντρο ανακύκλωσης…………….. 

Leasing-Προμήθεια ανυψωτικού καλαθοφόρου………… 

…………..22.376,28 

……………7.873,60 

…………..15.849,15 
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Leasing-Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου………… 

Leasing Απορριμματοφόρου…………………………….. 

Leasing-Προμήθεια φορτηγού με αρπάγη………………. 

Αγορά leasing φορτηγού ανοικτού τύπου 

..…………34.867,98 

…………..34.550,85 

…………..19.018,80 

16.166,01 

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.260,00 

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 1.155,90 

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.757.66 

Δαπάνες Διοδίων 7.200,30 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνησης 

μεταφορικών μέσων 

83.460,93 

Προμήθεια Ελαστικών 3.321,00 

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.086,39 

ΣΥΝΟΛΟ    801.110,17 
Σύμφωνα με την 27652/28-4-1979 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. μεταξύ των δαπανών που 

λαμβάνονται υπ’ όψη για τον καθορισμό του συντελεστή είναι τα δικαιώματα της ΔΕΗ 

από την είσπραξη των τελών. 

 Στις 31-12-2011 και στον ΚΑ 00-6151 τα έξοδα για δικαιώματα της ΔΕΗ ήταν στον 

πρώην Δήμο Λαυρεωτικής  125.000,00 €. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που απεστάλησαν στην ΕΣΔΚΝΑ, για το έτος 2012 θα 

παρακρατηθεί από τον Δήμο Λαυρεωτικής το ποσό των 629.742,61€ για τα 

απορρίμματα που θα μεταφερθούν στην χωματερή των Άνω Λιοσίων  η οποία 

αναλύεται ως: 

10.495.710,22€ (Τακτικά έσοδα 2010  Χ  6%=629.742,61 €. 
Για το διάστημα από 01.11.2011 μέχρι 31.12.2011 τα λοιπά έξοδα των υπηρεσιών 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ανέρχονται στο ποσό των 1.138.649,04 € το 

οποίο αναλυτικά κατά υπηρεσία και Κ.Α. έχει ως: 

Υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού  

Παροχές ΄Ενδυσης                                  1.000,00 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 214.000,00 

Γάλατα 11.034,90 

Ταχυδρομικά Τέλη………………………………………... 

Τηλεφωνικά τέλη………………………………………… 

Κινητή Τηλεφωνία…………………………………………….. 

Μισθώματα κτιρίων-Τεχνικών έργων ακινήτων 

……….3.000,00 

……….3.000,00 

…………100,00 

9.000,00 

Μισθώματα κτιρίου με αύλειο χώρο για φιλοξενία κέντρου 4.400,00 
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Ανακύκλωσης 

Leasing-Προμήθεια ανυψωτικού καλαθοφόρου 5.283,05 

Leasing μηχανημάτων-προμήθεια αναρροφητικού 

σαρώθρου 

11.622,66 

Leasing μεταφορικών μέσων-προμήθεια 

απορριμματοφόρου 

11.516,95 

Leasing μεταφορικών μέσων –προμήθεια φορτηγού 

ανοικτού τύπου 

5.388,67 

Leasing μεταφορικών μέσων –προμήθεια φορτηγού με 

αρπαγή 

6.339,60 

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 25.000,00 

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 

(Απορριμματοφόρα) 

104.000,00 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 7.000,00 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των Σταθμού 

Μετ/σης απορριμμάτων 

7.000,00 

Καθαρισμός κάδων απορριμμάτων 25.000,00 

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 10.000,00 

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 8.000,00 

Δαπάνες διοδίων 14.795,00 

Δημοσίευση προκηρύξεων 500.00 

Προμήθεια πετρελαίου για κίνηση μεταφορικών μέσων 186.540,00 

Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων 5.000,00 

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (Απορριματοφόρα) 53.913,61 

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (Λοιπών οχημάτων) 33.000,00 

Εισφορά υπέρ Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής  6.369,40 

Προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπτήρες) 73.808,40 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 25.000,00 

Προμήθεια Απορριμματοφόρου 73.719,80 

Προμήθεια ελαστικών…………………………………….. 

Προμήθεια φωτιστικών……………………………………… 

Φωταγώγηση κτιρίων-Πλατειών……………………………. 

Διαμόρφωση χώρου μεταφόρτωσης απορριμμάτων……  

Καθαρισμός αγροτικών οδών……………………………….. 

Περισυλλογή-μεταφορά στερεών αποβλήτων Αγ.Κων/νου 

………26.679,00 

………14.406,20 

………15.000,00 

………73.800,00 

………24.600,00 

………25.000,00 
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Εφαρμ.Περιβαλλοντ.-εδαφ.έρευνα στην προτεινόμενη 

θέση Οβριοκάστρου……… 

 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                           

 

………14.760,00 

 
     1.138.657,44 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω κατά το έτος 2012 η υπηρεσία καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού θα παρουσιάσει την κατωτέρω εικόνα: 

Γενικό σύνολο εξόδων  

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ:                          2.194.752,80 € 
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ:                        1.939.767,61 € 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ:                    125.000,00 € 
ΕΣΔΚΝΑ :                                   629.742,61 € 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΕΗ: 
Ερμού 
Βενιζέλου 
Αγίας Παρασκευής 
Λιμάνι Λαυρίου & 
Κεντρικής πλατείας Λαυρίου          74.806,18 € 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ:                     30.000,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                    4.994.069,20 €     
Σε συνέχεια των ανωτέρω τα έσοδα – έξοδα του έτους 2012  θα διαμορφωθούν ως 

εξής: 

ΕΣΟΔΑ:                        4.994.069,20 € 
ΕΞΟΔΑ :                       4.994.069,20 €». 

Στη συνέχεια ο κος Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με τις διατάξεις των άρθρων 21 & 22 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958 «Περί των 

προσόδων των δήμων & κοινοτήτων», επιβλήθηκαν υπέρ των δήμων & των 

κοινοτήτων τέλη καθαριότητας & φωτισμού, για τις παρεχόμενες από τους Ο.Τ.Α 

υπηρεσίες καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής & αποκομιδής 

καθώς & για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων 

χώρων.   

Με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 25 του Ν.1828/89 τα τέλη 

καθαριότητας & φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το οποίο 

επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των 
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δαπανών καθαριότητας & φωτισμού καθώς & κάθε άλλης δαπάνης από παγίως 

παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Το ύψος του τέλους πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της 

αντίστοιχης υπηρεσίας & να προσδιορίζεται αντικειμενικά με κριτήριο τον βαθμό 

χρήσης της υπηρεσίας. Παρά τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα  καταβάλλεται 

υποχρεωτικά από όλους του κατοίκους του Δήμου & όχι μόνο από όσους επιθυμούν 

να κάνουν ή κάνουν πράγματι χρήση της σχετικής υπηρεσίας. 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: 

Ι) Ακίνητα που βρίσκονται μέσα στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου. 

ΙΙ) Ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης, εφόσον ο Δήμος παρέχει υπηρεσίες 

καθαριότητας στις περιοχές αυτές. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου πρέπει αφ’ ενός μεν να προβλέπει ρητά την επιβολή του τέλους στα 

ακίνητα εκτός σχεδίου, αφ’ ετέρου δε να διαπιστώνει την ανάγκη επέκτασης της 

υπηρεσίας καθαριότητας στην εκτός σχεδίου περιοχή.      

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: 

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 21 του ΒΔ 24/9-20/10/58 το τέλος καθαριότητας 

& φωτισμού επιβάλλεται σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση ακινήτων, με 

οποιαδήποτε ιδιότητα (κυρίου, νομέα, επικαρπωτή κ.λ.π). 

Υπόχρεος για την καταβολή των τελών καθαριότητας & φωτισμού είναι εκείνος που 

βαρύνεται με την εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δηλαδή ο καταναλωτής του 

ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του οποίου εκδίδονται οι σχετικοί λογαριασμοί 

(άρθρο 4 παρ.1 Ν.25/75). Εάν ο φερόμενος από την ΔΕΗ ως καταναλωτής είναι 

πρόσωπο διαφορετικό εκείνου που χρησιμοποιεί πράγματι το ακίνητο, το τέλος 

βαρύνει τον φερόμενο ως καταναλωτή, εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί στη ΔΕΗ η 

μεταβολή στο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ακίνητο.  

 Το εμβαδόν των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, στεγασμένων ή μη που λαμβάνεται 

υπ' όψη για τον υπολογισμό του τέλους καθαριότητας, προκύπτει από τις υπεύθυνες 

δηλώσεις που υποβάλλουν μέσω του δήμου (σε ειδικό έντυπο) οι υπόχρεοι στη ΔΕΗ, 

για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Στη δήλωση βεβαιώνεται από τον δήμο η 

επιφάνεια του ακινήτου & αναγράφεται από τον υπόχρεο το είδος του ακινήτου (οικία, 

κατάστημα, γραφείο κ.λ.π) & η διεύθυνσή του (άρθρο 2 παρ.1 Ν.25/75). 

Όμοια δήλωση υποβάλλεται σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης της 

ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας (για την ανάλογη αύξηση ή μείωση των τελών) καθώς 

& σε περίπτωση διαδοχής του καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος. 

Ο τρόπος προσδιορισμού της επιφάνειας των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 

ορίζεται από τον δήμο ή την κοινότητα (άρθρο 3 παρ.1 Ν 25/75). 
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Η Οικονομ ική  Επι τροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, τις απόψεις και τις τοποθετήσεις 

των μελών της επιτροπής, έλαβε γνώση των σχετικών διατάξεων και της υπ’ 

αριθμ.26028/07.12.2011 εισήγησης της Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή κοινού συντελεστή δημοτικών τελών 

για τις Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και την Τοπική Κοινότητα 

Αγίου Κωνσταντίνου, για το έτος 2012, ο οποίος θα ανέρχεται στο ποσό των: 

1 - για οικίες 1,44 €/m2 

2 - για καταστήματα, πτηνοτροφικές μονάδες, μάνδρες οικοδομών, parking σκαφών, 

πολυκαταστήματα, τράπεζες, επαγγελματικές αποθήκες, εστιατόρια, κινηματογράφοι 

κλπ: i) χώροι στεγασμένοι 2,56 €/m2 και ii) χώροι μη στεγασμένοι 1,54 €/m2. 

3 - Βιομηχανίες-βιοτεχνίες-ξενοδοχειακές μονάδες κλπ: i)χώροι στεγασμένοι μέχρι 

6.000 τ.μ. 5,03 €/m2, από 6.001 τ.μ. και άνω 3,02€/m2. ii) χώροι μη στεγασμένοι 

μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 €/m2, από 6.001 τ.μ. και άνω 1,51€ /m2.  

ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας: 

Για στεγασμένους χώρους 2,56 € το τ.μ. και για μη στεγασμένους χώρους 1,54 € το 

τ.μ. 

4 -ΔΕΗ/ΑΗΣ : i) χώροι στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20€/m2, από 6.001 τ.μ. και 

άνω 4,32 €/m2, ii) χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20€/m2, από 6.0001 και 

άνω 2,16€/m2. 

Για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης, εφόσον ο Δήμος παρέχει 

υπηρεσίες καθαριότητας στις περιοχές αυτές, ισχύουν οι ανωτέρω τιμές. 

Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στεγασμένα ή μη, υπολογίζεται η συνολικά 

χρησιμοποιούμενη ή δυνάμει να χρησιμοποιηθεί επιφάνεια. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Ανάκληση των υπ’ αριθμ.122 & 123/2011 
αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.:189/2011    
    Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα 

εκτός ημερήσιας διάταξης περί «ανάκλησης των υπ’ αριθμ.122 & 123/2011 

αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ:25919/06.12.2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, όπου 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Παρακαλώ, όπως γίνει ανάκληση των υπ’ αριθμ. 122 και 123/2011 αποφάσεων 

Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν αντίστοιχα: 
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1 - 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», 

2 - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης για το έργο: «σύναψη 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Λαυρεωτικής στην 

κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011 – 2014», 

διότι μετά τη δημοσίευση του ΠΔ 89/2011 (ΦΕΚ 213/Α/29.09.2011) η κατάρτιση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται πλέον από την Εκτελεστική Επιτροπή, ενώ 

καταργείται η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς συμβούλους για την υποστήριξη 

της Ομάδας Έργου, η οποία ούτως ή άλλως δεν υφίσταται πλέον». 

Στη συνέχεια ο κος Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομ ική  Επι τροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου και έλαβε υπόψη της την υπ’ 

αριθμ. πρωτ: 25919/06.12.2011 εισήγηση της Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Ανακαλεί τις υπ’ αριθμ. 122 και 123/2011 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λαυρεωτικής που αφορούν αντίστοιχα: 

1 - 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» & 

2 - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης για το έργο: «σύναψη 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Λαυρεωτικής στην 

κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011 – 2014». 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Απόδοση λογαριασμού και έγκριση της 
δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 1491/2011 
Αρ. Απόφ.:190/2011    
    Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα 

εκτός ημερήσιας διάταξης περί  «απόδοσης λογαριασμού και έγκρισης της δαπάνης 

για το χρηματικό ένταλμα 1491/2011» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26019/07.12.2011 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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«Με την υπ’ αριθμ. 118/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση 

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

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2011 για την πληρωμή των λογαριασμών 

ύδρευσης. 

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων 

προπληρωμής ο Νικόλαος Μαργαρίτης, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής. 

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

γίνει εντός τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσης του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής.  

Σας υποβάλλουμε 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 το ποσό των 9.620,05 €, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 379,95 € 

επιστράφηκε  στο ταμείο και για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το γραμμάτιο είσπραξης 

961. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου 

από υπολόγου της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του 

λογαριασμού». 

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

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

− την υπ’ αριθμ.118/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

διετέθη η απαιτούμενη πίστωση και ορίστηκε ο υπόλογος του ποσού 

− 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. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Καθορισμός του ύψους διέλευσης και 
τελών χρήσης του Ν.3431/2006 περί «ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις» 
Αρ. Απόφ.:191/2011    
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    Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5Ο θέμα 

εκτός ημερήσιας διάταξης περί «καθορισμού του ύψους διέλευσης και τελών χρήσης 

του Ν.3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ:25814/05.12.2011 

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 «Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώματα 

εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε 

Ο.Τ.Α., σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα αυτά δικαιώματα έχουν, αλλά μόνο σχετικά 

με τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, που δεν παρέχουν δημόσια δίκτυα. Οι δημόσιες αρχές, που είναι 

αρμόδιες για την παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών, τηρούν τις αρχές και τις 

διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006. (παρ.1 άρθρο 29 Ν. 

3431/2006 (ΦΕΚ 13/03.02.2006 τεύχος Α’) 

Οι δημόσιες αρχές, που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε 

παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ακολουθούν διαδικασίες, οι οποίες 

διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας, της διαφάνειας, της ταχείας και άμεσης 

εξυπηρέτησης των διοικουμένων, με σκοπό τη διευκόλυνση της διενέργειας 

επενδύσεων για τη δημιουργία δικτυακής υποδομής. Οι ανωτέρω διαδικασίες δύναται 

να διαφέρουν αναλόγως του αν ο αιτών παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή όχι. 

(παρ.2 άρθρο 29 Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/03.02.2006 τεύχος Α’) 

Με κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται τα τέλη διέλευσης και 

χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, καθώς και το ύψος των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 

των εργασιών για όλη την Ελλάδα, κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 17. Ο καθορισμός των τελών διέπεται από αντικειμενικότητα, 

διαφάνεια, αμεροληψία και αναλογικότητα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Το ύψος 

των τελών πρέπει να μην καθιστά οικονομικά ασύμφορη τη διενέργεια της επένδυσης. 

(παρ.6 άρθρο 29 Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/03.02.2006 τεύχος Α’) 

Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 

528/075/23.06.2009 (ΦΕΚ 1375/10.07.2009 τεύχος Β’) απόφαση της Εθνικής 

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), σύμφωνα με την οποία, τα 

τέλη χρήσης του Ν.3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες 

διατάξεις» καθορίζονται ως εξής: 

1. Εφάπαξ τέλη διέλευσης τομής: 

Το εφάπαξ τέλος διέλευσης ανέρχεται σε τετρακόσια έξι ευρώ (€) και ενενήντα πέντε 

λεπτά (406,95 €) ανά χιλιόμετρο διέλευσης τομής 
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2. Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (π.χ. καμπίνες, φρεάτια) 

Το εφάπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης ανά ευκολία ανέρχεται σε διακόσια 

σαράντα τέσσερα ευρώ (€) και δέκα επτά λεπτά (244,17 €) 

3. Τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης υπολογίζονται με βάση τα χιλιόμετρα 

όδευσης ως εξής : 

• Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά χιλιόμετρο ανά έτος] = (Μέσος Αντικειμενικός 

Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ) Τοπικού Διαμερίσματος ή Δήμου [σε 

€/μ2/έτος] * 0,175). 

• Ο Μέσος Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ) Τοπικού 

Διαμερίσματος ή Δήμου υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των τιμών ζώνης των 

επιμέρους περιοχών ή/και συνοικιών οι οποίες απαρτίζουν το συγκεκριμένο Τοπικό 

Διαμέρισμα ή Δήμο, κατά την κείμενη νομοθεσία. Για τον υπολογισμό αυτού του μέσου 

όρου, δεν λαμβάνονται υπόψη συντελεστές όπως η εμπορικότητα ή η αξιοποίηση 

οικοπέδου ή η παλαιότητα αυτού, καθώς θεωρούνται κατά μέση τιμή ίσοι με τη 

μονάδα. 

• Σημειώνεται ότι για την είσπραξη των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης οι 

Δικαιούχοι αποστέλλουν σχετική ειδοποίηση στους υπόχρεους εντός του Α΄τριμήνου 

του αμέσως επόμενου από το έτος πραγματικής χρήσης ημερολογιακού. Για τον 

πρώτο χρόνο εφαρμογής τους υπολογίζονται ως ποσοστό του ετήσιου τέλους με 

βάση τον χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων 

Διέλευσης. 

4. Τα Τέλη Χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν (0) Ευρώ) 

στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Διέλευσης από χώρους που ανήκουν σε Δήμους (συνολικού πληθυσμού, 

σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 κατοίκων και σε Τοπικά 

Διαμερίσματα (συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω 

των 1.000 κατοίκων. 

• Διέλευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως. 

• Διέλευσης μέσω εναέριων δικτύων και συναφών ευκολιών (όπως κυτία, στύλους). 

• Διέλευσης μέσω υποθαλάσσιων δικτύων. 

• Πραγματοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών, αναβάθμισης δικτύου και 

συνδέσεων τελικών χρηστών οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) 

μέτρα από την όδευση του υφιστάμενου δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. 
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• Πραγματοποίησης εργασιών εκσκαφής για την επέκταση υφιστάμενων υποδομών 

ή για τη διασύνδεση υφιστάμενων δικτύων για αποστάσεις μέχρι διακόσια (200) 

μέτρα. 

• Εγκατάστασης ευκολιών επί του εδάφους (ενδεικτικά αναφέρονται φρεάτια, 

καμπίνες)» 

5. Επίσης προτείνεται η επιβολή Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης με 

αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1375/Β΄/10-07-2009. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε για την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1375Β/10.07.2009), 

σύμφωνα με την παρ. 1ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010». 

Στη συνέχεια ο κος Αντιπρόεδρος πρότεινε στην Οικονομική Επιτροπή να 

αποφασίσει σχετικά 

Η Οικονομ ική  Επι τροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, τις απόψεις και τις τοποθετήσεις 

των μελών της επιτροπής, έλαβε υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του Ν.3431/2006 

− Την υπ’ αριθμ.528/075/23.06.2009 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1375/Β/10.07.2009) 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 25814/05.12.2011 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των τελών διέλευσης και τελών 

χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης παρόχων δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών καθώς και την παροχή εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση των εργασιών 

κατ’ εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.3431/2006, ως ακολούθως: 

1. ο υπολογισμός των τελών διέλευσης (άρθρο 5, παρ.1) γίνεται ως ακολούθως: 

− εφάπαξ τέλη διέλευσης τομής: 

Το εφάπαξ τέλος διέλευσης ανέρχεται σε τετρακόσια έξι ευρώ και ενενήντα πέντε 

λεπτά (406,95 €) ανά χιλιόμετρο διέλευσης τομής. 

− Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (π.χ. καμπίνες, φρεάτια). 

Το εφάπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης ανά ευκολία ανέρχεται σε διακόσια 

σαράντα τέσσερα ευρώ και δέκα επτά λεπτά (244,17 €). 

2. Η ως άνω αρμοδιότητα είσπραξης των σχετικών τελών δε δεσμεύει καθ’ 

οποιονδήποτε τρόπο την αρμόδια δημόσια αρχή ως προς την απαίτηση μη 

καταβολής τελών από Υπόχρεους, υπό την επιφύλαξη τήρησης των αρχών της 

αμεροληψίας και της διαφάνειας  (άρθρο 3 , παρ.3). 
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3. Οι δικαιούχοι δύναται να ζητήσουν από τους Υπόχρεους την παροχή εγγυήσεων 

αναφορικά με την καλή εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης, στις οποίες αυτοί 

προβαίνουν στο πλαίσιο χορηγηθέντων δικαιωμάτων διέλευσης. 

4. Το ύψος της εγγύησης που καταβάλουν οι υπόχρεοι ανέρχεται στο διπλάσιο του 

ετήσιου τέλους χρήσης, καθοριζόμενου από την αρμόδια αρχή χορήγησης 

δικαιώματος διέλευσης για το επόμενο έτος (άρθρο 7). 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση επικαιροποιημένων 
πιστοποιητικών για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ & ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΣΤΟ ΟΤ 203 ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 
Αρ. Απόφ.:192/2011    
    Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα 

εκτός ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης επικαιροποιημένων πιστοποιητικών για το 

έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ 

& ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΣΤΟ ΟΤ 203 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ.25238/08.12.2011 έγγραφο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Κύριε Πρόεδρε, 

Σας προσκομίζουμε τα απαιτούμενα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της αναδόχου 

ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ του έργου του θέματος, σύμφωνα με την παρ. 23.2 της διακήρυξης, τα 

οποία μετά από τον έλεγχο της Επιτροπής κρίθηκαν σύννομα και παρακαλούμε για 

την αποδοχή και έγκρισή τους». 

 Ακολούθως, ο κος Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής: 

− Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.06.2008) «Κύρωση της 

κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», άρθρο 26, παρ.2, 

− Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη», 

− Την παρ.23.2 της διακήρυξης του έργου 

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

− Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.06.2008) «Κύρωση της 

κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», άρθρο 26, παρ.2, 

− Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη», 
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− Την παρ.23.2 της διακήρυξης του έργου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α_ Εγκρίνει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από την εταιρεία 

ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ, σχετικά με τη δημοπρασία για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ & ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΣΤΟ 

ΟΤ 203 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», 

Β- Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να κοινοποιήσει το σχετικό πρακτικό της στο 

δεύτερο κατά σειρά μειοδότη. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του 
Δήμου (πρακτικό επιτροπής 29.11.2011) 
Αρ. Απόφ.:193/2011    

Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 

παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7Ο 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «συντηρήσεων και επισκευών οχημάτων του 

Δήμου (πρακτικό της 29.11.2011)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί 

«παροχής οδηγιών για την εφαρμογή του ΠΔ 28/80», η διαδικασία για την επισκευή, 

συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των 

ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις διατάξεις της αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης 

Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 

απόφαση Υπουργού Προεδρίας.  

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν διαθέτει δικά του 

συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται 

σε ιδιωτικά συνεργεία. 

Για όλες τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες καθώς και την προμήθεια 

των ανταλλακτικών εισηγείται η αρμόδια «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής 

Οχημάτων» η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.662/2011 απόφαση Δημάρχου, 

λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο «δελτίο ή εντολή επιθεώρησης» που 

εκδίδει κάθε φορά το Γραφείο Κίνησης. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με το 

από 29-11-2011 πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των 

ακολούθων οχημάτων: 

1. ΚΗΗ 2221 (απορριμματοφόρο ανακύκλωσης): στο όχημα θα πρέπει να γίνει 

επισκευή των φανών πορείας και του ειδικού φάρου. 
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2. ΚΗΗ 5536 (επιβατικό): στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή του 

συστήματος θέρμανσης της καμπίνας των επιβατών. 

3. ΚΗΙ 3020 (ελκυστήρας – επικαθήμενο): στο όχημα θα πρέπει να γίνει 

συντήρηση της ηλεκτρολογικής του εγκατάστασης. 

4. ΚΗΙ 3024 (λεωφορείο): στο όχημα θα πρέπει ναι γίνει συντήρηση του 

συστήματος ψύξης, η οποία θα περιλαμβάνει και αντικατάσταση διαφόρων 

ανταλλακτικών. 

5. ΚΗΙ 3071 (ημιφορτηγό): στο όχημα πρέπει να γίνει συντήρηση του εκκινητή 

(μίζα) και αντικατάσταση του συσσωρευτή. 

6. ΚΗΙ 3071 (ημιφορτηγό): στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των 

ελαστικών κίνησής του (4 ελαστικά) λόγω φθοράς. 

7. ΚΗΙ 3088 (φορτηγό): στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των 

φωτιστικών σωμάτων (αλλαγή λαμπτήρων). 

8. ΚΗΙ 3088 (φορτηγό): στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του υδραυλικού 

χειριστηρίου. 

9. ΚΗΙ 3092 (ημιφορτηγό): στο όχημα πρέπει να γίνει συντήρηση του κινητήρα. 

10. ΚΗΙ 3195 (απορριμματοφόρο): στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του 

ηλεκτρικού συσσωρευτή και επισκευή του ηλεκτρικού εναλλάκτη (δυναμό). 

11. ΚΗΙ 7310 (φορτηγό): στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή των οπίσθιων 

φωτιστικών σωμάτων και των οπίσθιων δεικτών πορείας. 

12. ΚΗΙ 7324 (ημιφορτηγό): στο όχημα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των 

ελαστικών κίνησης (4 ελαστικά), γιατί παρουσιάζουν εκτεταμένη φθορά, με 

αποτέλεσμα το όχημα να μην καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλούς κίνησης. 

13. ΚΗΙ 7331 (φορτηγό): στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή των οπίσθιων 

δεικτών πορείας (αλλαγή λαμπτήρων).. 

14. ΚΗΟ 6036 (απορριμματοφόρο): στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή των 

εμπρόσθιων φωτιστικών σωμάτων και των οπίσθιων δεικτών πορείας. 

15. ΚΗΟ 6038 (ημιφορτηγό): στο όχημα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των 

ελαστικών κίνησης (4 ελαστικά) γιατί παρουσιάζουν εκτεταμένη φθορά, με 

αποτέλεσμα το όχημα να μην καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλούς κίνησης. 

16. ΚΗΟ 6040 (απορριμματοφόρο): στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή του 

οπίσθιου φωτιστικού σώματος και επισκευή του θερμαινόμενου καθρέπτη. 

17. ΚΗΟ 6040 (απορριμματοφόρο): στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του 

υδραυλικού συστήματος και επισκευή  του κινητήρα. 
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18. ΚΗΟ 6093 (απορριμματοφόρο): στο όχημα πρέπει να γίνει επισκευή του των 

εμπρόσθιων φωτιστικών σωμάτων και του κεντρικού διακόπτη φωτισμού του 

οχήματος. 

19. ΚΗΟ 6133 (ημιφορτηγό): στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των 

ελαστικών κίνησης (4 ελαστικά), γιατί παρουσιάζουν εκτεταμένη φθορά, με 

αποτέλεσμα το όχημα να μην καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλούς κίνησης. 

20. ΜΕ 117981 (πυροσβεστικό όχημα): στο όχημα πρέπει να γίνει αντικατάσταση 

του ηλεκτρικού συσσωρευτή (μπαταρία) και επισκευή των εμπρόσθιων φωτιστικών 

σωμάτων. 

21. ΜΕ 42411 (εκσκαφέας – jcb): στο μηχάνημα έργων θα πρέπει να γίνει 

συντήρηση του υδραυλικού συστήματος με αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών. 

22. ΜΕ 66326 (εκσκαφέας): στο μηχάνημα έργων πρέπει να γίνει αντικατάσταση 

του ηλεκτρικού συσσωρευτή (μπαταρία). 

23. ΜΕ 88161 (μηχανικό σάρωθρο): στο όχημα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση 

του ηλεκτρικού φανού κινδύνου (φάρος) και επισκευή των οπίσθιων φωτιστικών 

σωμάτων. 

24. ΜΕ 88161 (μηχανικό σάρωθρο): στο όχημα θα πρέπει να γίνει του αγωγού 

αναρρόφησης και επισκευή του συστήματος περιστροφής του αγωγού. 

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

− Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, περί «εκτέλεσης έργων & προμηθειών 

των ΟΤΑ», 

− Την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών 

για την εφαρμογή του ΠΔ 28/80», 

− Την υπ’ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας, 

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

− Το με ημερομηνία 29-11-2011 πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης & 

Επισκευής Οχημάτων  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
1. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2221 απορριμματοφόρου ανακύκλωσης, 

στο κο Γιάννη Δημητρίου, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στη Β. Αλεξάνδρου, 

στην Κερατέα, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 18,45 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 18,45 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 



Page 65 of 70 

2. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5536 επιβατικού οχήματος, στο κο Γιάννη 

Δημητρίου, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στη Β. Αλεξάνδρου, στην Κερατέα, με 

ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 55,35 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 55,35 € σε βάρος του ΚΑ 10,6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

3. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3020 ελκυστήρα - επικαθήμενου, στο κο 

Γιάννη Δημητρίου, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στη Β. Αλεξάνδρου, στην 

Κερατέα, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 196,80 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 196,80 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

4. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3024 λεωφορείου στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 602,70 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 270,60 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2011 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

332,10 € σε βάρος του ΚΑ 10-6671, για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

5. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3071 ημιφορτηγού, στο κο Γιάννη Δημητρίου, 

ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στη Β. Αλεξάνδρου, στην Κερατέα, με ΑΦΜ 

037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 131,61 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 61,50 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

70,11 € σε βάρος του ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

6. Αναθέτει την αντικατάσταση των ελαστικών κίνησης του ΚΗΙ 3071 
ημιφορτηγού στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με 

έδρα στη Λ. Αθηνών – Σουνίου, 28ης Οκτωβρίου, Κερατέα, με ΑΦΜ 022119600, 

Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 477,24 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 477,24 € σε βάρος του ΚΑ 25-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την προμήθεια των ελαστικών. 

7. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3088 φορτηγού, στο κο Γιάννη Δημητρίου, 

ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στη Β. Αλεξάνδρου, στην Κερατέα, με ΑΦΜ 

037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 24,60 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 24,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

8. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3088 φορτηγού, στην εταιρεία Α. Καούσης 

Α.Ε. – Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών, με έδρα στο Αιγάλεω, Ιερά Οδός 162, με 

ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 797,85 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού  250,16 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

547,69 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

9. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3092 ημιφορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 365,31 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 147,60 € σε βάρος του ΚΑ 10-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2011 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

217,71 € σε βάρος του ΚΑ 10-6671 για την προμήθεια των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών. 

10. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 3195 απορριμματοφόρου, στο κο Γιάννη 

Δημητρίου, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στη Β. Αλεξάνδρου, στην Κερατέα, με 

ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 369,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 202,95 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

166,05 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών. 

11. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7310 φορτηγού, στο κο Γιάννη Δημητρίου, 

ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στη Β. Αλεξάνδρου, στην Κερατέα, με ΑΦΜ 

037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 242,31 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 242,31 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

12. Αναθέτει την αντικατάσταση των ελαστικών κίνησης του ΚΗΙ 7324 
ημιφορτηγού στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με 

έδρα στη Λ. Αθηνών – Σουνίου, 28ης Οκτωβρίου, Κερατέα, με ΑΦΜ 022119600, 

Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 590,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 590,40 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την αντικατάσταση των ελαστικών. 

13. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 7331 φορτηγού, στο κο Γιάννη Δημητρίου, 

ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στη Β. Αλεξάνδρου, στην Κερατέα, με ΑΦΜ 

037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 24,60 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 24,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

14. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6036 απορριμματοφόρου, στο κο Γιάννη 

Δημητρίου, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στη Β. Αλεξάνδρου, στην Κερατέα, με 

ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 86,10 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 86,10 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

15. Αναθέτει την αντικατάσταση των ελαστικών κίνησης του ΚΗΟ 6038 
ημιφορτηγού στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με 

έδρα στη Λ. Αθηνών – Σουνίου, 28ης Οκτωβρίου, Κερατέα, με ΑΦΜ 022119600, 

Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 477,24 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 477,24 € σε βάρος του ΚΑ 25-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την αντικατάσταση των ελαστικών. 

16. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6040 απορριμματοφόρου, στο κο Γιάννη 

Δημητρίου, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στη Β. Αλεξάνδρου, στην Κερατέα, με 

ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 36,90 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 36,90 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

17. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6040 απορριμματοφόρου, στην εταιρεία Α. 

Καούσης Α.Ε. – Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών, με έδρα στο Αιγάλεω, Ιερά Οδός 

162, με ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 2.099,47 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού  1.671,82 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

427,65 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

18. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6093 απορριμματοφόρου, στο κο Γιάννη 

Δημητρίου, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στη Β. Αλεξάνδρου, στην Κερατέα, με 
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ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 246,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 147,60 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

98,40 € σε βάρους του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

19. Αναθέτει την αντικατάσταση των ελαστικών κίνησης του ΚΗΟ 6133 
ημιφορτηγού στον κο Λιέπουρη Παναγιώτη, εμπόριο ελαστικών – βουλκανιζατέρ, με 

έδρα στη Λ. Αθηνών – Σουνίου, 28ης Οκτωβρίου, Κερατέα, με ΑΦΜ 022119600, 

Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 477,24 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 477,24 € σε βάρος του ΚΑ 25-6671 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την προμήθεια των ελαστικών. 

20. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 117981 πυροσβεστικού οχήματος, στο κο 

Γιάννη Δημητρίου, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στη Β. Αλεξάνδρου, στην 

Κερατέα, με ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 172,20 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 24,60 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

147,60 € σε βάρους του ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

21. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 42411 εκσκαφέας - JCB στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 

103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 5.325,90 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 2.214,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2011 για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

3.111,90 € για την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών. 

22. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 66326 μηχανικού εκσκαφέα, στο κο Γιάννη 

Δημητρίου, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στη Β. Αλεξάνδρου, στην Κερατέα, με 

ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 202,95 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 202,95 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

23. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88161 μηχανικού σαρώθρου, στο κο Γιάννη 

Δημητρίου, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, με έδρα στη Β. Αλεξάνδρου, στην Κερατέα, με 

ΑΦΜ 037772474, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 92,25 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 92,25 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας. 

24. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88161 μηχανικού σαρώθρου, στο κο Σιδέρη Ι. 

Μιχάλη, με έδρα στην Παιανία, οδός Φιλικής Εταιρείας 46, με ΑΦΜ 115308694, 

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 608,85 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 184,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την εκτέλεση της εργασίας και ποσού 

424,35 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

25. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις εκτέλεσης 

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 

Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στα ονόματα των δικαιούχων 

αναδόχων και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, 

εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τους Αναδόχους 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή 
τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου 
Αρ. Απόφ.:194/2011    

Ο κος Αντιπρόεδρος, 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 πιστώσεων για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων 

του Δήμου Λαυρεωτικής», 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: 26357/09.12.2011 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με τη 

διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2011 και αφορούν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των 

οχημάτων, ως ακολούθως: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 

1.  10-6321 1100,00 225,00 

2.  15-6321 1700,00 850,00 

3.  20-6322 8000,00 8000,00 

4.  30-6323 2500,00 850,00 

5.  35-6321 100,00 100,00 
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6.  70-6322 500,00 425,00 

7.  70-6321 1000,00 1000,00 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και το υπ’ αριθμ. πρωτ:26357/09.12.2011 έγγραφο της  

Οικονομικής Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων που αφορούν την πληρωμή των τελών 

κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ως ακολούθως: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 

1.  10-6321 1100,00 225,00 

2.  15-6321 1700,00 850,00 

3.  20-6322 8000,00 8000,00 

4.  30-6323 2500,00 850,00 

5.  35-6321 100,00 100,00 

6.  70-6322 500,00 425,00 

7.  70-6321 1000,00 1000,00 

 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

Ο Πρόεδρος κ.α.α.  
 

 

Απόστολος Παμφίλης 
Αντιπρόεδρος – Προεδρεύων της 

Συνεδρίασης 

                         Τα Μέλη 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 

Κατσουνάκης Κυριάκος 

 

Παπανικολάου Νικόλαος 

 

Σαλίβερος Γεώργιος 

 

Λουκάς Δημήτριος         
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	Κατανάλωση από 11-20 κ.μ.                0,93€
	Συνεπώς τα έσοδα της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου για το έτος 2011 θα ανέλθουν στο ποσό των 2.117.267,78 € το οποίο αναλύεται παρακάτω ως εξής :
	ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
	Σύμφωνα με την από 13-10-2011 κατάσταση καταναλωτών  που τηρεί η ΔΕΗ, η χρέωση των δημοτικών τελών κατά κατηγορία υπόχρεων έχει:
	Οικιακή: 1.146.590 Χ 1,44 = 1.651.089,60 €
	Γενική: 181.285 Χ 2,56 =         464.089,60 €
	Συνεπώς τα έσοδα του πρώην Δήμου Κερατέας για το έτος 2011 θα ανέλθουν στο ποσό των 2.365867.28  € το οποίο αναλύεται παρακάτω ως εξής:
	ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ   ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
	Σύμφωνα με την από 13-10-2011 κατάσταση καταναλωτών της ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου που τηρεί η ΔΕΗ, η χρέωση των δημοτικών τελών κατά κατηγορία υπόχρεων έχει:
	Οικιακή: 38.571,00 Χ 1,20 = 46.285,20 €
	Γενική: 4.794,00 Χ 1,80 =        8.629,20 €
	Συνεπώς τα έσοδα της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου για το έτος 2011 θα ανέλθουν στο ποσό των 54.914,40 €
	ΕΞΟΔΑ
	Υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού
	Από 01.01.2011 μέχρι και 31.10.2011 για τα λοιπά έξοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δαπανήθηκε το ποσό των 801.110,17 € το οποίο αναλυτικά κατά υπηρεσία και Κ.Α. έχει ως:
	Υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού

	Για το διάστημα από 01.11.2011 μέχρι 31.12.2011 τα λοιπά έξοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ανέρχονται στο ποσό των 1.138.649,04 € το οποίο αναλυτικά κατά υπηρεσία και Κ.Α. έχει ως:
	Υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού


	Αποφασίζει ομόφωνα


