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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 04-04-2011 
 
Ημερομηνία συνεδρίασης : 4 Απριλίου 2011 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Δευτέρα, ώρα 19:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 30-03-2011 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 6 

Κατσουνάκης Κυριάκος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, Παπανικολάου Νικόλαος, 

Σαλίβερος Γεώργιος, Παμφίλης Απόστολος, Τσαπρούνης Μέγας (Αντιπρόεδρος – 

Προεδρεύων της Συνεδρίασης λόγω απουσίας του Προέδρου, σύμφωνα με τις 

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

Απόντα μέλη : Κωνσταντίνος Λεβαντής, Πρόεδρος - 
Δήμαρχος 

 
ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2011 
Αρ. Απόφ.:29/2011        

 
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 «σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1, περ. α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, μία 

από τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι η σύνταξη του 

προϋπολογισμού του Δήμου. 

Στις διατάξεις των παρ.1-8 του άρθρου 266 του ιδίου νόμου ορίζονται τα 

ακόλουθα:  

1. «Για τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται πενταετές 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα 

Δράσης & Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το 

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται σε αυτό, 

ως παράρτημα. 
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2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που 

αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και 

των υπηρεσιών τους. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, 

καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές 

ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα 

εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό. 

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των 

υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το 

προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, 

προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο 

δημοτικό συμβούλιο. 

5. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη 

σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες 

διαβούλευσης. 

6. Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς 

ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική 

εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού 

που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει 

το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός. 

7. Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της 

οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την 

επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή 

Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή 

ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το 

ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου 

οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να 

αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών. 

8. Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος 

του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά 
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από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και 

τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς 

και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας 

προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο 

πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.» 

Βάση του άρθρου 267, παρ.1 του Ν.3852/10, οι δήμοι που συνιστώνται με τον 

παρόντα νόμο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους εντός του πρώτου τριμήνου του 

2011. 

Επίσης, στην περίπτωση δ’ του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ.5694/3.2.2011 Αποφ. 

ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται ότι για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο 

Οικονομικός Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα.   
Ακολούθως, ο κος Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την αριθ.3966/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 141/Β’/09.02.2011), σχετικά με τις οδηγίες 

κατάρτισης προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2011. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή με το υπ’ αριθμ. πρωτ.4947/30.03.2011 έγγραφό της, 

διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή, την υπ’ αριθμ.3/2011 απόφασή της, που 

αφορά το προσχέδιο του προϋπολογισμού. 

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

− τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010, 

− την αριθ.3966/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 141/Β’/09.02.2011), 

− την υπ’ αριθμ.5694/3.2.2011 Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ, 

− την υπ’ αριθμ.3/2011 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2011 και 

υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισμού για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Τα έσοδα και τα έξοδα διαμορφώνονται ως εξής:  

ΕΣΟΔΑ 
ΚΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 16.041.088,33 
ΚΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6512967,65 

 
ΚΑ 2 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΩΤΟΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ: 

2.662.250,00 
 

ΚΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 3.189.921,36 
 

ΚΑ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ – 1.917.932,40 
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ  
ΚΑ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ 

508.706,04 

ΚΑ 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

2.000.014,23 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 32.832.880,01 

ΕΞΟΔΑ 
ΚΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.631.978,87  

ΚΑ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.801.129,51  

ΚΑ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 

1.410.570,48  

ΚΑ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 5.102.712,49  

ΚΑ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2.599.964,44  

ΚΑ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.740.665,30  

ΚΑ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 305.120,89  

ΚΑ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 184.400,00  

ΚΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 479.478,90  

ΚΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟ ΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 11.020.113,13  

ΚΑ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 556.746,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 32.832.880,01 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Μέγας Τσαπρούνης ψήφησε ΟΧΙ διότι ο 

προϋπολογισμός των εσόδων είναι πλασματικός, αλλά κυρίως γιατί στο σχέδιο του 

προϋπολογισμού δεν υπάρχει σχεδιασμός ώστε να θέτει φρένο στην αύξηση του 

χρέους, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του χρέους στο τέλος του 2011 κατά 

1.200.000 ευρώ. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, μειοψήφησε για 

τους εξής λόγους: 

Τα κριτήρια με τα οποία σχεδιάζονται οι προϋπολογισμοί είναι η υλοποίηση των 

κατευθύνσεων της αντιλαϊκής πολιτικής, στις οποίες είναι υποταγμένα τα οικονομικά 

αλλά και το συνολικό πλαίσιο δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι διοικητική 

μονάδα, κρίκος του ενιαίου διοικητικού κρατικού μηχανισμού. 

Αυτή η αμεσότερη σχέση δεν αποτρέπει το χαρακτήρα της πολιτικής εξουσίας που 

είναι ενιαία και κάθετη, αλλά κάνει τα τοπικά Όργανα πιο ευέλικτα σε σχέση με τα 

κεντρικά, στον έλεγχο των κοινωνικών αντιθέσεων. 

Απαίτηση για αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι 

από επιμέρους φόρους ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες. 

Διεκδίκηση της τεράστιας αυθαίρετης παρακράτησης που φτάνει τα 12 δις ευρώ στο 

σύνολο των δήμων, δηλαδή ονομαστικά 1.200 ευρώ ανά κάτοικο. 



 5 

Αρνητική εξέλιξη έχει η σχέση ανάμεσα στα χρήματα που παίρνει ο Δήμος από τον 

κρατικό προϋπολογισμό και σ’ αυτά που συγκεντρώνει από φορολογικά. 

Είναι φανερό ότι τη λογιστική λογική, με έργα και διαχείριση ενάντια στα λαϊκά 

συμφέροντα, την καταψηφίζουμε στο σύνολό της, τόσο στον προϋπολογισμό όσο και 

στο τεχνικό πρόγραμμα. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο Πρόεδρος  κ.α.α. 
 
 
 

Τσαπρούνης Μέγας 

Αντιπρόεδρος – Προεδρεύων της 

Συνεδρίασης 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσουνάκης Κυριάκος  

 

Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 

Παπανικολάου Νικόλαος  

 

Σαλίβερος Γεώργιος 

 

Παμφίλης Απόστολος        
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