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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 19 Ιουλίου 2012  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 19 Ιουλίου 2012 (μετά από αναβολή της 

συνεδρίασης της 17-07-2012) 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Πέμπτη, ώρα 12:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 13-07-2012 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 6 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσουνάκης Κυριάκος, 

Κατσίκης Κωνσταντίνος,  Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος, Λουκάς 

Δημήτριος 

Απόντα μέλη : 1 

Παμφίλης Απόστολος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση των κινηματογράφων Κακής Θάλασσας Κερατέας και 
Λαυρίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 192, παρ.2 του 
Ν.3463/2006 και της αριθμ.148/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 77/2012    

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

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

«εκμίσθωσης των κινηματογράφων Κακής Θάλασσας Κερατέας και Λαυρίου, κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 192, παρ.2 του Ν.3463/2006 και της 

αριθμ.148/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Οι δύο (2) κινηματογράφοι, στο Λαύριο και στην Κερατέα, λειτουργούν εδώ και 

πολλά χρόνια και κάθε καλοκαίρι πολλοί δημότες αλλά και επισκέπτες της περιοχής 

προσέρχονται για να παρακολουθήσουν τις ταινίες που προβάλλουν. Οι 

κινηματογράφοι ανήκαν στις δημοτικές επιχειρήσεις και μετά τη λύση αυτών την 
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ευθύνη για τη λειτουργία τους ανέλαβε ο Δήμος. Είναι βούληση της Δημοτικής Αρχής 

οι κινηματογράφοι να λειτουργήσουν και αυτό το καλοκαίρι. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 

- Την υπ’ αριθμ. 51/2012 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Κερατέας. 

- Την υπ’ αριθμ.148/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί 

«εκμίσθωσης από το Δήμο Λαυρεωτικής των κινηματογράφων Κακής Θάλασσας 

Κερατέας και Λαυρίου σε τρίτο – ιδιώτη έναντι ανταλλάγματος». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ.2 του Ν.3463/2006 Δημοτικός & 

Κοινοτικός Κώδικας, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: «Το δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκμισθώνει, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, θέατρα και κινηματοθέατρα ή 

άλλους χώρους, για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, αφού το συμβούλιο 

εκτιμήσει την ποιότητα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν». 

Βάση των ανωτέρω και επειδή το διάστημα που απομένει για να λειτουργήσουν οι 

κινηματογράφοι είναι πολύ μικρό (μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012) και σαφώς 

μικρότερο των τριών (3) μηνών, δημοσιεύθηκε η  υπ’ αριθμ. πρωτ: 16921/17.07.2012 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σχετικά με την κατάθεση προσφορών για την 

εκμίσθωση των δύο (2) κινηματογράφων, ενώπιον της Διαπαραταξιακής Επιτροπής.  

Η Επιτροπή στη συνέχεια συνέταξε το με ημερομηνία 18.07.2012 πρακτικό το οποίο 

σας θέτω υπόψη, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του με 

ημερομηνία 18.07.2012 πρακτικού της Διαπαραταξιακής Επιτροπής και την 

κατακύρωση της εκμίσθωσης των κινηματογράφων Κακής Θάλασσας Κερατέας και 

Λαυρίου στους πλειοδότες. 

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ.2 του Ν.3463/2006 Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας. 

- Την υπ’ αριθμ. 51/2012 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Κερατέας. 

- Την υπ’ αριθμ.148/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί 

«εκμίσθωσης από το Δήμο Λαυρεωτικής των κινηματογράφων Κακής Θάλασσας 

Κερατέας και Λαυρίου σε τρίτο – ιδιώτη έναντι ανταλλάγματος». 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16921/17.07.2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
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- Τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή από 

τους ενδιαφερόμενους. 

- Το με ημερομηνία 18.07.2012 πρακτικό της Επιτροπής. 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α- Εγκρίνει το πρακτικό της Διαπαραταξιακής Επιτροπής με ημερομηνία 18.07.2012 

σχετικά με την εκμίσθωση των κινηματογράφων Κακής Θάλασσας Κερατέας και 

Λαυρίου, κατά την οποία τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία CINEMAX 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΕ, κινηματογραφικές επιχειρήσεις, με έδρα στην Αθήνα, οδός 

Ακαδημίας 96 – 98, με ΑΦΜ 093176498, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία προσέφερε 

μίσθωμα δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ. 

Β- Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον 

ανωτέρω πλειοδότη. 

 

ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του 
προϋπολογισμού έτους 2012 
Αρ. Απόφ.: 78/2012    

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

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

της ημερήσιας διάταξης περί «έκθεσης εσόδων –εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο 

υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012» έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/210, η Οικονομική Επιτροπή 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. 
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Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό 

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

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

προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», ορίζονται τα ακόλουθα: 

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

εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών. 

Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε: 

− Τακτικά έσοδα 

− Έκτακτα έσοδα 

− Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 

− Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από ΠΟΕ 

− Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 

− Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. 

Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε: 

− Λειτουργικές δαπάνες 

− Επενδύσεις 

− Πληρωμές ΠΟΕ, λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 

− Αποθεματικό 

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

κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των 

Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:  

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

ομάδα ως ακολούθως:  

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

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

κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη 

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

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

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

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

Τα έξοδα διακρίνονται σε:  

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

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

στοιχείο τον αριθμό 7,  

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

χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,  

Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.  

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

προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και 

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

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

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

είδος του εξόδου ή της πληρωμής.  

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο 

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

4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:  

Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.  

Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και 

ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα 

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».  
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Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16617/13.07.2012 έγγραφό της, η Οικονομική 

Υπηρεσία διαβιβάζει την έκθεση εσόδων – εξόδων του Β’ τριμήνου έτους 2012, 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: 

Β ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
 Κωδικοί 
αριθμοί 

Έσοδα & εισπράξεις Προϋπολογισμός 
σε ευρώ 

 Εισπραχθέντα 
μέχρι 30.06.2012  
σε ευρώ 

0 Τακτικά έσοδα 15.063.555,66 3.796.973,25 

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

4.240.497,00 89.345,49 

2 Έσοδα παρελθόντων 
οικονομικών ετών ΠΟΕ που 
βεβαιώνονται για πρώτη 
φορά 

1.722.777,73 1.422.962,34 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από 
βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 
παρελθόντα έτη 

3.986.916,17 244.234,97 

4 Εισπράξεις υπέρ του 
δημοσίου και τρίτων και 
επιστροφές χρημάτων 

2.850.700,00 907.698,09 

13 Επιχορηγήσεις από 
επενδύσεις 

7.262.069,60 723.928,11 

 ΣΥΝΟΛΟ 35.126.516,16 7.185.142,25 
5  Χρηματικό υπόλοιπο 2.601.760,70  

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ  
Κωδικοί 
αριθμοί 

Έξοδα & πληρωμές Προϋπολογισμός 
σε ευρώ 

Πληρωθέντα μέχρι 
30.06.2012 
 σε ευρώ 

60 Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 

5.920.399,30 1.951.193,71 

61, 62 Αμοιβές αιρετών και τρίτων, 
παροχές τρίτων 

4.138.491,98 746.585,13 

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

818.706,36 57.651,53 

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

462.500,00 184.296,78 
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δαπανών) 
66 Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 
822.388,46 213.187,80 

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

4.037.725,40 659.334,86 

81 Πληρωμές υποχρεώσεων 
(Π.Ο.Ε.) 

8.717.893,57 1.771.775,49 

82, 85 Λοιπές αποδόσεις, 
προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 

2.734.982,00 974.549,27 

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προμήθειες 
παγίων 

1.864.539,34 636.603,01 

73 Έργα 6.343.313,01 699.483,82 

74  Μελέτες, έρευνες, 
πειραματικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες 

2.197.364,08 74.928,97 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συμμετοχή σε επιχειρήσεις) 

0 0 

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

398.106,90 169.403,77 

 ΣΥΝΟΛΟ 38.456.410,4 8.138.994,14 
911 Αποθεματικό  11.338,95  
 

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

νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει την κατάσταση των εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2012 

του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναφέρθηκε στο εισηγητικό μέρος της παρούσας 

απόφασης και υποβάλλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής 

απόφασης. 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2012 
Αρ. Απόφ.: 79/2012    

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

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3Ο θέμα 
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της ημερήσιας διάταξης περί «διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2012», 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 

ΔΥ/13.07.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη 

διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2012. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/13.072012 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 αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ

ΙΣΜΟΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝ
Η ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤ
ΟΔΟΤΗΣ

ΗΣ 

1 10-6261.001 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

20.000,00 € 260,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

2 25-6662.004 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΚΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

4.000,00 € 3.075,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

3 10-6462 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 2.000,00 € 527,43 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

4 15-6693.001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 20.000,00 € 3.729,40 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

5 10-6654.003 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ 

15.000,00 € 2.385,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

6 10-6654.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 10.000,00 € 1.920,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

7 10-7134 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ CITRIX XEN & 
ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

15.000,00 € 2.952,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

8 35-7332.001 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

10.000,00 € 1.045,50 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 
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9 30-6261.004 
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

60.335,98 € 1.845,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

10 70-6495.001 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ 
ΖΩΝΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 
ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ 

25.000,00 € 20.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

11 35-7131 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3.000,00 € 2.441,55 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

12 10-6681 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

1.000,00 € 160,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

13 20-6277.001 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  25.000,00 € 24.600,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

14 25-6264.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΤΕΣΤ ΣΕ 
ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ COD 38.000,00 € 190,90 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

15 25-7131.001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ 
ΤΡΟΧΩΝ ΣΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

37.470,00 € 16.110,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

16 10-6251 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.200,00 € 1.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

17 8115.001 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 

1.664.958,94 
€ 3.803,36 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

18 15-6277.001 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 10.000,00 € 5.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

19 10-6261.001 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

20.000,00 € 1.600,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

20 30-7135.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ & ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ 9.450,00 € 5.560,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

21 10-6265 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

5.500,00 € 2.500,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

22 15-6277.001 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟ - 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΠΕ 

10.000,00 € 5.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

23 30-6117.001 ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ 
ΒΙΟΛΟΓΟΥ 18.000,00 € 18.000,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

24 30-6232.002 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

34.550,00 € 18.550,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

25 10-7413.008 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 

28.900,20 € 3.026,11 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

26 25-6261.001 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

15.000,00 € 160,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 
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27 10-6611 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΛΙΩΝ 1.000,00 € 1.000,00 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

28 15-6162.001 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 234.615,65 € 234.615,65 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσουνάκης Κυριάκος 

 Κατσίκης Κωνσταντίνος 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Σαλίβερος Γεώργιος  

Λουκάς Δημήτριος        
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