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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 23 Απριλίου 2012  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 23 Απριλίου 2012 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Δευτέρα, ώρα 13:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 19-04-2012 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 7 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Κατσουνάκης Κυριάκος, Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος, Παμφίλης 

Απόστολος, Λουκάς Δημήτριος 

Απόντα μέλη : - 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση του 
Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του ΣτΕ (στ’ τμήμα) κατά τη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης του πρώην Δήμου Κερατέας κατά της υπ’ 
αριθμ.4170/11.10.2007 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής 
Αρ. Απόφ.:43/2012    

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 1ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

Στις 23 Απριλίου 2012 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας η αίτηση ακυρώσεως που ασκήθηκε εκ μέρους του πρώην Δήμου 

Κερατέας κατά της απόφασης 4170/11.10.2007 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Αττικής, με την οποία κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την 

κατασκευή του έργου «χώρος υγειονομικής ταφής αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στη θέση 

«Βραγόνι» Κερατέας – Λαυρεωτικής» (ΦΕΚ τ. ΑΑΠΘ 499/19.11.2007). 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της υποθέσεως, ο Δήμος θα πρέπει να 

εκπροσωπηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την ανωτέρω δικάσιμο από ένα 
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δικηγορικό γραφείο που να ασχολείται με παρόμοιες υποθέσεις και να έχει τις 

απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. Για το λόγο αυτό προτείνεται να 

ορισθεί δικηγόρος για τη συγκεκριμένη υπόθεση προκειμένου αυτός να υπερασπίσει 

τα συμφέροντα του Δήμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή είναι 

όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. 

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την παρ.1 περ.ε, αποφασίζει για την 

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. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. 

Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την 

επωνυμία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ – Ν. ΧΛΕΠΑΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ, αριθμ. 30-32, 

Κολωνάκι, να παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Στ’ τμήμα) και 

να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής κατά τη δικάσιμο της 23ης Απριλίου 2012 και 

σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε πρόκειται να συζητηθεί η με αριθμό κατ. 

47/2008 αίτηση ακύρωσης που άσκησε ο πρώην Δήμος Κερατέας κατά της 

απόφασης 4170/11.10.2007 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, καθώς και 

να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση. 

Β. Η αμοιβή του Δικηγορικού Γραφείου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού 

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

ΘΕΜΑ: Αποδοχή ή μη της εισήγησης επί των ενστάσεων κατά της διακήρυξης 
της μελέτης του έργου: «αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση 
αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα του δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:44/2012    

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 έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 
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Με την υπ’ αριθμ.64/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η απ’ ευθείας 

ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση 

αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα του Δήμου Λαυρεωτικής». 

Με την υπ’ αριθμ.95/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η οριστική 

παραλαβή της ανωτέρω μελέτης. 

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2012, με την 

68/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έχει εγγραφεί το έργο με τίτλο: 

«αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα 

Δήμου Λαυρεωτικής». 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2012 και στον ΚΑ 25-7312.020 

έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 500.000,00 € σχετικά με την εκτέλεση του ανωτέρω 

έργου. 

Με την Α.Π.2331/10.01.2012 απόφαση Διαχειριστικής Αρχής έγινε η ένταξη του 

έργου στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, με κωδικό ΟΠΣ 368607. 

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής με το Α.Π.699/01.03.2012 

έγγραφό της, μας γνωστοποίησε τη σύμφωνη γνώμη της, για την προέγκριση 

δημοπράτησης του έργου.  

Με την υπ’ αριθμ.31/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης του έργου. 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίστηκε η 17η Απριλίου 2012. 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου δύο 

ενστάσεις με αριθμούς πρωτ: 8861/11.04.2012 και 8997/12.04.2012. 

Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. πρωτ:8997/14.04.2012 εισηγήθηκε προς την 

Οικονομική Επιτροπή τα ακόλουθα: 

«Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας του έργου του θέματος είχε προσδιοριστεί την 

Τρίτη 17/04/2012, τηρουμένων όλων των απαραίτητων εκ του νόμου προθεσμιών. 

Πριν την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας στο πρωτόκολλο του Δήμου 

κατατέθηκαν δύο ενστάσεις, η υπ’ αρ.  πρωτ. 8861/11-04-2012 και  η υπ΄αρ. πρωτ.  

8997/12-04-2012, οι οποίες αφορούν τα άρθρα 21 και 23.3 της διακήρυξης. 

Σας στέλνουμε τις παραπάνω ενστάσεις, για να λάβετε απόφαση περί της αποδοχής 

των ή όχι και σας γνωρίζουμε τις απόψεις μας γι’ αυτές. 

• Για την υπ’ αρ. πρωτ. 8861/11-04-2012 ένσταση της εταιρείας ΙΕΡΑ ΑΤΕ, η 

γνώμη μας είναι να μη γίνει δεκτή γιατί στη διακήρυξη και ειδικότερα στο άρθρο 

21 δεν αποκλείονται οι κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων  2ης τάξης, αλλά 
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αναφέρεται ότι γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε τάξεις πτυχίων  εφόσον το επιτρέπει 

ο προϋπολογισμός του έργου.  

Στην προκειμένη περίπτωση ο προϋπολογισμός του έργου επιτρέπει να γίνουν 

δεκτές στη Δημοπρασία επιχειρήσεις της κατηγορίας που αναφέρεται ο 

ενιστάμενος, δηλαδή  2η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  

Συνεπώς εισηγούμαστε την απόρριψη της ένστασης ως εντελώς αβασίμου. 

• Για την υπ αρ. πρωτ. 8997/12-04-2 ένσταση της εταιρείας ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ η 

γνώμη μας είναι να μη γίνει δεκτή γιατί ενώ στη διακήρυξη και ειδικότερα στο 

άρθρο 23.3αναφέρεται ότι….  Θα υποβληθούν έγγραφα Δημόσιων Υπηρεσιών 

από τα οποία θα προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος έχει εκτελέσει επιτυχώς έργα 

ύδρευσης με σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου…. Σημειώνεται στην ίδια Διακήρυξη ότι 

αυτά θα ζητηθούν αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, 

πράγμα το οποίο δε διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.  

Συνεπώς θεωρούμε ότι η παραπάνω ένσταση πρέπει να απορριφθεί ως 

αβάσιμη. 

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι το Τεύχος της Διακήρυξης της ανωτέρω μελέτης 

πριν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή έχει θεωρηθεί και εγκριθεί από τη 

Διαχειριστική Αρχή, η οποία έχει αποφανθεί ότι έχει συνταχθεί σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων». 

Στη συνέχεια εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ:9003/12.04.2012 ανακοίνωση σχετικά με την 

αναβολή διεξαγωγής της δημοπρασίας, η οποία στάλθηκε προς όλους τους 

συμμετέχοντες του διαγωνισμού. 

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

να αποφασίσουν σχετικά με την αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ. 8997/12.04.2012 

εισήγησης επί των ενστάσεων. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, τις κατατεθείσες ενστάσεις, την υπ’ αριθμ. 

8997/12.04.2012 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και έπειτα από διαλογική 

συζήτηση. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α - Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 8997/12.04.2012 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου επί των ενστάσεων κατά της διακήρυξης της μελέτης του έργου: 

«αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα 

του Δήμου Λαυρεωτικής». 
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Β – Απορρίπτει τις αριθμ. πρωτ: 8861/11.04.2012 και 8997/12.04.2012 ενστάσεις 

των εταιρειών ΙΕΡΑ ΑΤΕ και ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ αντίστοιχα ως αβάσιμες. 

Γ - Επικυρώνει την αριθμ.9003/12.04.2012 απόφαση Δημάρχου με την οποία 

αναβλήθηκε η διεξαγωγή της δημοπρασίας της 17.04.2012. 

Δ - Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία σύμφωνα με τους όρους που 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.31/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2012 
Αρ. Απόφ.:45/2012    

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 «ψήφισης (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 από 

19.04.2012 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 από 19.04.2012 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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ

ΙΣΜΟΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗΣ 

1 15-6261.001 
Συντήρηση παλαιού Α 
Δημοτικού Σχολείου (κτίριο 
Φιλαρμονικής) 

2.270,00 € 380,54 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

2 45-6635 

Προμήθεια σάκων 
απορριμμάτων 
ενισχυμένων για το 
Δημοτικό Νεκροταφείο 
Λαυρίου 

2.000,00 € 540,59 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 
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3 30-7326.022 Αποκατάσταση 
ρυπογόνων εδαφών 14.700,00 € 14.700,00 € ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 

4 30-6261.005 
Προμήθεια χρωμάτων για 
τη συντήρηση σχολείων Β' 
βάθμιας εκπαίδευσης 

32.943,74 € 5.404,62 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

5 30-7336.009 

Προμήθεια χρωμάτων για 
τη συντήρηση του 
Δημοτικού Σταδίου 
Κερατέας 

25.000,00 € 11.099,52 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

6 45-6261.001 

Προμήθεια εξαρτημάτων 
ύδρευσης για την 
αποκατάσταση ζημιών στο 
Δημοτικό Νεκροταφείο 
Λαυρίου 

10.000,00 € 1.566,01 € ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

7 30-7413.043 

Μελέτη για την 
αντιμετώπιση του 
προβλήματος 
αυτοθέρμανσης σωρού 
μεταλλευτικών αποβλήτων 
στην Πλάκα  

11.810,00 € 11.810,00   ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής 
Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.:46/2012    

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 1ο θέμα 

εκτός ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ.9370/23.04.2012 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.  

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

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

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ.9370/23.04.2012 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, 

− Την υπ’ αριθμ.15/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας 

προκαταβολής, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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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: 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.:47/2012    

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 

εκτός ημερήσιας διάταξης περί «αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 

πρωτ:9270/23.04.2012 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας όπου αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

«Παρακαλούμε όπως γίνει αποδέσμευση των κατωτέρω ποσών από τις 

αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης: 

Α) 12.425,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-7336.009 – ΑΑΥ: 266/2012 

Β) 6.890,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-7336.009 – ΑΑΥ: 516/2012 

Γ)  184.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6737.002 – ΑΑΥ:204/2012 

Δ) 5.608,80 € σε βάρος του ΚΑ 25-6264.004 – ΑΑΥ:545/2012» 

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

Π.Δ. 113/2010, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και την υπ’ αρ. 

πρωτ:9270/23.04.2012 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Εγκρίνει την αποδέσμευση των πιστώσεων οικονομικού έτους 2012, όπως 

αναφέρονται κατωτέρω: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 Πορταράκης 
Νικόλαος 42/02.04.2012 Επισκευή σε παγκάκι 

στην παιδική χαρά 172,20 30-
7332.001 

2 Κάϊλας Νικήτας 59/18.04.2012 Χωματουργικές 
εργασίες 179,58 20-

7332.002 

3 Κάϊλας Νικήτας 60/18.04.2012 Χωματουργικές 
εργασίες 179,58 20-

7332.002 

4 Κάϊλας Νικήτας 61/18.04.2012 Χωματουργικές 
εργασίες 179,58 20-

7332.002 

5 Μακροδημήτρης 
Αθανάσιος 2745/06.02.12 Προμήθεια 

εξαρτημάτων ύδρευσης 156.21 25-
6662.020 

ΣΥΝΟΛΟ 887,94  
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1. Ποσό 12.425,00 € από τον ΚΑ 30-7336.009 «Συντήρηση και επισκευή 

γηπέδων». 

2. Ποσό 6.890,00 € από τον ΚΑ 30-7336.009 «Συντήρηση και επισκευή 

γηπέδων». 

3. Ποσό 184.500,00 € από τον ΚΑ 00-6737.002 «χρηματοδότηση ΕΝΕΛ». 

4. Ποσό 5.608,80 € από τον ΚΑ 25-6264.004 «Συντήρηση αντλιοστασίων». 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έκθεση εσόδων –εξόδων Α’ τριμήνου για 
τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012 
Αρ. Απόφ.:48/2012    

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 

εκτός ημερήσιας διάταξης περί «έκθεσης εσόδων –εξόδων Α’ 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. 

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 
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− 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.  

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,  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 10 από 13 

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».  

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9295/23.04.2012 έγγραφό της, η Οικονομική 

Υπηρεσία διαβιβάζει την έκθεση εσόδων – εξόδων του Α’ 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: 

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

Έσοδα & εισπράξεις Προϋπολογισμός 
σε ευρώ 

 Εισπραχθέντα 
μέχρι 31.03.2012  
σε ευρώ 
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0 Τακτικά έσοδα 15.063.555,66 1.614.502,08 

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

4.228.497,00 43.176,63 

2 Έσοδα παρελθόντων 
οικονομικών ετών ΠΟΕ που 
βεβαιώνονται για πρώτη 
φορά 

2.419.000,00 944.235,87 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από 
βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 
παρελθόντα έτη 

3.986.916,17 156.145,36 

4 Εισπράξεις υπέρ του 
δημοσίου και τρίτων και 
επιστροφές χρημάτων 

2.800.700,00 386.840,50 

13 Επιχορηγήσεις από 
επενδύσεις 

4.407.281,47 230.502,71 

 ΣΥΝΟΛΟ 32.905.950,30 3.375.403,15 
5  Χρηματικό υπόλοιπο 2.624.207,56 2.601.760,70 

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ  
Κωδικοί 
αριθμοί 

Έξοδα & πληρωμές Προϋπολογισμός 
σε ευρώ 

Πληρωθέντα 
μέχρι 31.03.2012 
 σε ευρώ 

60 Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 

5.902.169,30 921.110,01 

61, 62 Αμοιβές αιρετών και τρίτων, 
παροχές τρίτων 

3.981.221,98 215.519,73 

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

881.510,36 7.203,28 

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

462.500,00 80.012,08 

66 Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 

867.212,01 6.437,50 

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

4.231.742,61 436.202,50 

81 Πληρωμές υποχρεώσεων 
(Π.Ο.Ε.) 

8.632.875,38 1.221.880,36 

82, 85 Λοιπές αποδόσεις, 
προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 

2.731.700,00 484.052,22 

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0 0 
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71 Αγορές κτιρίων τεχνικών 
έργων και προμήθειες 
παγίων 

1.861.089,34 0 

73 Έργα 3.457.912,88 71.955,00 

74  Μελέτες, έρευνες, 
πειραματικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες 

2.110.778,15 52.934,20 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συμμετοχή σε επιχειρήσεις) 

0 0 

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

398.106,90 92.867,49 

 ΣΥΝΟΛΟ 35.518.818,91 3.590.174,37 
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  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Εγκρίνει την κατάσταση των εσόδων – εξόδων Α’ 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. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης μειοψήφησε 

σημειώνοντας τα ακόλουθα: 

Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. Συνήθως το Α’ τρίμηνο δεν απεικονίζει της 

πραγματικότητα. Όμως το άνοιγμα είναι μεγάλο και η ψαλίδα είναι αδύνατο να κλείσει 

για να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα των οικονομικών στοιχείων. Έσοδα και δαπάνες 

δεν είναι εύκολο να ισοσκελιστούν, το έλλειμμα θα αυξάνεται και το αποθεματικό θα 

μειώνεται.  

Όμως, πέρα από τις διαπιστώσεις και τις προβλέψεις, υπάρχει αδυναμία του κόσμου 

να ανταποκριθεί στις βασικές του υποχρεώσεις και η κατάσταση χειροτερεύει. Δεν 

υπάρχει ισοδύναμο των πόρων. 

Στόχος της Κυβερνητικής Πολιτικής είναι οι υπηρεσίες και δραστηριότητες των Δήμων 

να περάσουν στους ιδιώτες. 

Το ζητούμενο είναι: 

•  Αν ο Δήμος απαιτήσει γενναία κρατική επιχορήγηση ή θα καταφύγει στο 

δανεισμό  και στο χρέος. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 13 από 13 

• Αν θα δεχθεί τις περικοπές ή θα αντισταθεί. 

• Αν επιλέγει χορηγούς για λόγους εντυπώσεων ή κρατική χρηματοδότηση 

χωρίς υποχωρήσεις. 

• Αν στηρίζεται σε επιδοτούμενα προγράμματα με απλήρωτους εργαζόμενους ή 

αν θεωρεί ότι είναι συμπληρωματικά σε διάφορους τομείς, χωρίς επιβάρυνση. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 

 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 

Κατσουνάκης Κυριάκος  

Παπανικολάου Νικόλαος 

Σαλίβερος Γεώργιος 

Παμφίλης Απόστολος  

Λουκάς Δημήτρης 
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