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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 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 10 Ιουλίου 2013 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τρίτη, ώρα 13:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 05.07.2013 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 5 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Κατσουνάκης Κυριάκος, Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γιώργος 

Απόντα μέλη : 2 

Λουκάς Δημήτρης, Παμφίλης Απόστολος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Σύνταξη έκθεσης ελέγχου απολογισμού χρήσης έτους 2012 Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 106/2013    
    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 

«σύνταξης έκθεσης ελέγχου απολογισμού χρήσης έτους 2012 Δήμου Λαυρεωτικής»,  

γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 163 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και του άρθρου 26 

του Ν.3202/2003 (ΦΕΚ 284Α/11-12-2003), ο Ειδικός Ταμίας του Δήμου υποβάλλει 

όλους τους λογαριασμούς που αναφέρονται στην οικονομική διαχείριση του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2012. 

 Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, θα πρέπει να 

προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στη συνέχεια, αφού προελέγξει τον 

απολογισμό, να συντάξει σχετική έκθεση την οποία θα υποβάλλει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει με πράξη του για την έγκριση του 

απολογισμού και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 2 από 49 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που προσκόμισε 

η Ταμειακή Υπηρεσία, έπειτα από λεπτομερή έλεγχο των παραστατικών στοιχείων 

ως προς τις εγγραφές των βιβλίων του ταμείου (Καθημερινό, Καθολικό Εσόδων-

Εξόδων) και έχοντας υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις προβαίνει στον έλεγχο 

του απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 συντάσσοντας προς τούτο, 

σχετική έκθεση. 

 Από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτουν κατά κατηγορία τα κατωτέρω: 

ΕΣΟΔΑ 
Το σύνολο των Εσόδων που βεβαιώθηκαν ανέρχεται στο ποσό των 24.971.915,24 
ευρώ που αναλύεται ως εξής: 

Ανακεφαλαίωση εσόδων Τελικά 
προϋπολογισθέντα με 
αναμορφώσεις 

Τελικά βεβαιωθέντα  

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21) 15.651.324,09 12.703.540,00 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α.1 + Κ.Α. 22) 9.404.563,84 3.767.152,93 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ +ΠΟΕ 3.482.144,35 3.631.797,04 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & 

ΤΡΙΤΩΝ 

2.873.700,00 2.267.664,57 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2011 2.624.207,56 2.601.760,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 34.035.939,84 24.971.915,24 

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

χρηματικών καταλόγων, την έκδοση οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και των 

χρηματικών εντολών που εισπράττεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

(Δ.Ο.Υ. Λαυρίου) και αφορούν διάφορες επιχορηγήσεις όπως επίσης και από 

καταθέσεις μέσω τραπέζης από το Ταμείο Παρακαταθηκών, καθώς και διαφόρων 

οφειλετών. 

Το σύνολο των εισπραχθέντων Εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 20.691.043,10 

ευρώ και αναλύεται ως: 

Ανακεφαλαίωση εσόδων Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 
υπόλοιπα 

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21) 11.784.225,64 919.314,36 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α.1 + Κ.Α. 22) 3.756.537,93 10.615,00 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ +ΠΟΕ 446.113,08 3.185.683,96 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 2.102.405,75 165.258,82 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2011 2.601.760,70 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 20.691.043,10 4.280.872,14 
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Παρακάτω αναλύονται οι επιχορηγήσεις: 

0512: Φόρος ζύθου: 18.405,35 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Φόρος ζύθου 18.405,35 

 
0611: Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών: 3.218.030,08 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 3.218.030,08 

 
0614: Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων: 
100.697,42 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

100.697,42 

 
0615: Κ.Α.Π. για καταβολή αποζημίωσης σχολικών τροχονόμων: 9.042,41 
ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 

9.042,41 

 
1211.002: Λειτουργία ενοποίησης πληροφοριακών συστημάτων – δεδομένων 
για πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: 28.900,20 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Λειτουργία ενοποίησης πληροφοριακών συστημάτων – 

δεδομένων για πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 

28.900,20 

 
1211.004: Λειτουργία 7ης Παιδικής Εξοχής Κερατέας: 451.947,03 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Λειτουργία 7ης Παιδικής Εξοχής Κερατέας 451.947,03 

 
1211.005: Κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών: 50.744,00 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
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Λειτουργία 7ης Παιδικής Εξοχής Κερατέας 50.744,00 

 
 
1214.001: Μισθοδοσία υπαλλήλων ΚΕΠ: 38.409,53 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Μισθοδοσία υπαλλήλων ΚΕΠ 38.409,53 

 
1214.007: Μισθοδοσία υπαλλήλων μερικής απασχόλησης: 6.657,00 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Μισθοδοσία υπαλλήλων μερικής απασχόλησης 6.657,00 

 
1311: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
ΣΑΤΑ: 571.087,59 ευρώ  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

 Σ.Α.Τ.Α. 571.087,59 

 
1312: Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων: 75.019,83 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 75.019,83 

 
1322.011: Μελέτη αποχέτευσης οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου: 34.811,16 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Μελέτη αποχέτευσης οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου 34.811,16 

 
1322.013: Πολεοδομική μελέτη Κερατέας ΥΠΕΚΑ – Πράσινο Ταμείο: 37.487,46 
ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Πολεοδομική μελέτη Κερατέας ΥΠΕΚΑ – Πράσινο 

Ταμείο 

37.487,46 

 
1322.014: Γενικό πολεοδομικό σχέδιο Λαυρίου  ΥΠΕΚΑ – Πράσινο Ταμείο: 
16.613,04 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Γενικό πολεοδομικό σχέδιο Λαυρίου  ΥΠΕΚΑ – 16.613,04 
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Πράσινο Ταμείο 

 
1323.002: Επιχορήγηση από διαχείριση έργου SULFANET 4U: 5.077,90 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Επιχορήγηση από διαχείριση έργου SULFANET 4U 5.077,90 

 
1323.003: ΕΣΠΑ 4ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας – 4ο Νηπιαγωγείο Κερατέας – 
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων: 50.806,23 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΕΣΠΑ 4ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας – 4ο Νηπιαγωγείο 

Κερατέας – Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

50.806,23 

 
1323.004: Βρεφονηπιακός Σταθμός Λαυρίου Στράβωνος Ο.Τ. 203: 101.271,44 
ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Βρεφονηπιακός Σταθμός Λαυρίου Στράβωνος Ο.Τ. 203 101.271,44 

 
1323.005: Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 123 πόλεως Κερατέας: 
1.633.443,11 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 123 

πόλεως Κερατέας 

1.633.443,11 

 
1323.007: Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων 
στην πόλη Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής: 474.418,18 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση 

αμιαντοσωλήνων στην πόλη Κερατέας Δήμου 

Λαυρεωτικής 

474.418,18 

 
1323.008: Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης Δήμου Λαυρεωτικής: 
14.760,00 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης Δήμου 14.760,00 
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Λαυρεωτικής 

 
1327.001: Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στα πλαίσια μνημονίου ΔΕΗ 
ΝΑΑΑ και Δήμου Λαυρεωτικής: 17.182,38 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στα πλαίσια 

μνημονίου ΔΕΗ, Ν.Α.Α.Α. και Δήμου Λαυρεωτικής 

17.182,38 

 
Για την είσπραξη εσόδων έτους 2012 εκδόθηκαν γραμμάτια είσπραξης από 1 έως 

1027, τα δε ποσά είναι κατατεθειμένα στο υποκατάστημα Ε.Τ.Ε. Λαυρίου, στο 

υποκατάστημα της Euro Bank, καθώς και στο υποκατάστημα της Εμπορικής 

Τράπεζας Κερατέας. 

ΕΞΟΔΑ 
Το Γενικό Σύνολο των πιστώσεων που διατέθηκε για την πληρωμή των δαπανών 

ανέρχεται στο ποσό των 18.828.762,17 ευρώ το οποίο κατά υπηρεσία έχει ως στους 

συνημμένους πίνακες του Απολογιστικού Πίνακα. 

Για την πληρωμή των δαπανών εκδόθηκαν τα υπ’ αριθ.1 έως 328 Α’ σειρά και 1 έως 

2.956 Β’ σειρά, χρηματικά εντάλματα τα οποία έχουν όλα τα παραστατικά στοιχεία 

όπως ορίζει ο Νόμος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 31 ΠΑΡ.4 ΒΔ 17/5-15/6/1959 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α. ΣΕΙΡΑ  ΑΡ. ΧΡ.  ΗΜ/ΝΙΑ 
 ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΝΤΑΛ. ΕΝΤΑΛΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΡΙΦΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1.432,36 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ.    -8115.004 Α 38 28/2/2012 
 ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 
ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Κ.Λ.Π.  7.892,37 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    -8115.004 Α 39 28/2/2012 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ. (ΒΟΗΘΕΙΑ  
 ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ & ΚΗΦΗ) 
ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ.Λ.Π.  3.079,52 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    -8115.004 Α 40 28/2/2012 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ. 
ΣΥΡΙΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Κ.Λ.Π.  4.376,43 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    -8115.004 Α 41 28/2/2012 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ. (ΛΑΕΚ &  
 ΚΗΦΗ) 
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 204,50 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    -8115.004 Α 42 28/2/2012 
 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ. 
ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΕΒΜΕ 4.063,65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    -8116. Α 66 7/3/2012 
 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ   
 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ GREIDER ME 94682 ΤΟΥ  
ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5.000,00 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  00-6492. Α 71 12/3/2012 
 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 
  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ  
ΚΑΣΟΛΑ ΜΑΡΙΑ Δ. 5.916,30 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (Εξοδα    -8115.001 Α 74 12/3/2012 
 διαδικασιών αποκατάστασης Δημοτικών κτιρίων) 
ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 1.603,88 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ    -8115.001 Α 79 14/3/2012 
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &  
ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 14.004,87 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ    -8115.001 Α 80 14/3/2012 
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 3.786,63 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ    -8115.001 Α 81 14/3/2012 
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 2.332,71 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ    -8115.001 Α 82 15/3/2012 
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ  
ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 202,67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ    -8115.001 Α 83 15/3/2012 
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 902,31 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ    -8115.001 Α 84 15/3/2012 
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
 ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
 ΛΙΟΥΜΗΣ Δ&Π.  Ο.Ε. 66,82 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ    -8115.001 Α 85 15/3/2012 
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
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 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  
ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.-ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. 1.433,61 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ    -8115.001 Α 86 15/3/2012 
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &  
 ΛΙΟΥΜΗΣ Δ&Π.  Ο.Ε. 5.903,50 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ    -8115.001 Α 87 15/3/2012 
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΛΙΟΥΜΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 1.541,97 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ    -8115.001 Α 88 15/3/2012 
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ  
ΛΙΟΥΜΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 214,95 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ    -8115.001 Α 89 15/3/2012 
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &  
ΛΙΟΥΜΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 7.249,85 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ    -8115.001 Α 90 15/3/2012 
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΛΙΟΥΜΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 768,09 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ    -8115.001 Α 91 15/3/2012 
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ  
ΛΙΟΥΜΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 194,52 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ    -8115.001 Α 92 15/3/2012 
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΛΙΟΥΜΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 931,09 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ    -8115.001 Α 93 15/3/2012 
 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ   
 ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
 ΛΙΟΥΜΗΣ Δ&Π.  Ο.Ε. 2.396,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ    -8115.001 Α 94 15/3/2012 
 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Α.Ε. 30.000,00 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣ  00-6737.002 Α 98 20/3/2012 
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
 ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ  
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 568.585,55 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ  15-7122.001 Α 102 21/3/2012 
 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ  
 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΕΥΤΕΡΠΗ'' 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ &  31.414,45 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΗΣΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 15-7122.001 Α 103 21/3/2012 
ΔΑΝΕΙΩΝ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ 
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ  
ΣΠΙΚΤΩΡ Ε.Ε. - Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ  9.790,80 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ    -8115.001 Α 104 23/3/2012 
Ε.Ε. ΕΡΓΩΝ  ( ΕΛΑΦΡΥΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ &  
 ΕΠΙΠΕΔΩΤΗΣ ΑΠΌ 1/1Ο/2010 ΕΩΣ 31/10/2010) 
Τ/ TOI TOI HELLAS AE 7.872,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ    -8115.001 Α 116 28/3/2012 
 ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ  
 ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 5.409,91 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής    -8115.001 Α 125 12/4/2012 
 δραστηριοτήτων του Δημου ( ΑΚΥΡΟ Χ.Ε 697  
 /2011 ) 
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Από τα ανωτέρω ακυρωθέντα χρηματικά εντάλματα 

Τα ΧΕΠ 177, 178, 179 επιστράφηκαν αθεώρητα με την υπ΄αριθμ.53/2012  Πράξη  

Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι αφορούσαν την Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, πριν 

από τη συγχώνευση λόγω Καλλικράτη, εκδόθηκαν σειρά Β’ και πληρώθηκαν. 

Τα ΧΕΠ 237, 238 επιστράφηκαν αθεώρητα με την υπ’ αριθμ.62/2012 Πράξη 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι αφορούσαν παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών 

για χρονικό διάστημα, για το οποίο κρίθηκε ότι δε δικαιούνταν. 

Τα ΧΕΠ 158, 159, 160, 161, 162 επιστράφηκαν αθεώρητα με την υπ’ αριθμ.46/2012 

Πράξη  Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι σύμφωνα με το σκεπτικό της οι δαπάνες δεν 

ξεπερνούν το όριο το 5.000,00 ευρώ η κάθε μία και θα πρέπει να εξοφληθούν χωρίς 

θεώρηση από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εκδόθηκαν νέα 

ΧΕΠ σειράς Β και εξοφλήθηκαν. 

Το ΧΕΠ 152 επιστράφηκε αθεώρητο με την υπ’ αριθμ.45/2012 Πράξη Ελεγκτικού 

Συνεδρίου διότι η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν δικαιούται αποζημίωση 

από τη συμμετοχή της στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Σε αντικατάσταση εκδόθηκε νέο 

ΧΕΠ το οποίο και εξοφλήθηκε. 

Τα ΧΕΠ 102, 103 που αφορούσαν την αποζημίωση λόγω αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης του διατηρητέου κτιρίου ΕΥΤΕΡΠΗ, επιστράφηκαν αθεώρητα με την 

υπ’ αριθμ.26/2012 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου με την αιτιολογία ότι η απόφαση 

5835/2011 Εφετείου Αθηνών είχε ήδη καταστεί τελεσίδικη και επομένως εξαιρείται 

του προληπτικού ελέγχου. Τα ανωτέρω ΧΕΠ εκδόθηκαν σειρά Β και εξοφλήθηκαν. 

Το ΧΕΠ 71 επιστράφηκε αθεώρητο με την υπ’ αριθμ.24/2012 Πράξη Ελεγκτικού 

Συνεδρίου διότι αφορά καταβολή αμοιβής για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες και 

ως εκ τούτου είναι τελεσίδικη και εξαιρείται του προληπτικού ελέγχου. Το ανωτέρω 

ΧΕΠ εκδόθηκε σειρά Β και εξοφλήθηκε. 

Τα ΧΕΠ 79 έως και 94 επιστράφηκαν αθεώρητα με υπ’ αριθμ.21/2012 Πράξη 

Ελεγκτικού Συνεδρίου διότι το πρώτο ΧΕΠ είχε ήδη θεωρηθεί και επομένως τα ως 

άνω και επόμενα αυτών χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται σε εκτέλεση της ίδιας 

σύμβασης θα πρέπει να εξοφληθούν χωρίς πράξη θεώρησης. Τα ανωτέρω 

εκδόθηκαν σειρά Β και εξοφλήθηκαν. 

Το ΧΕΠ 98 επιστράφηκε αθεώρητο με την υπ’ αριθμ.22/2012 Πράξη Ελεγκτικού 

Συνεδρίου διότι αφορά την καταβολή χρηματικού ποσού προς την Ανώνυμη Εταιρεία 

του Δήμου ΕΝΕ.Λ. διότι δεν είχε επέλθει η λύση της εταιρείας και ως ο Δήμος 

Λαυρεωτικής δεν μπορούσε να αναλάβει, ως διάδοχος αυτής, τις υποχρεώσεις της. 
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Το ΧΕΠ 42 επιστράφηκε αθεώρητο με την υπ’ αριθμ.16/2012 Πράξη Ελεγκτικού 

Συνεδρίου διότι η δαπάνη δεν ξεπερνά το όριο το 5.000,00 ευρώ και θα πρέπει να 

εξοφληθεί χωρίς θεώρηση από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Εκδόθηκε νέο ΧΕΠ σειράς Β και εξοφλήθηκε. 

Τα ΧΕΠ 38, 39, 40, 41 επιστράφηκαν αθεώρητα με υπ’ αριθμ.12/2012 Πράξη 

Ελεγκτικού Συνεδρίου αφού σύμφωνα με το σκεπτικό της δεν είχε ανάληψη των 

δραστηριοτήτων της λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης από το Δήμο. 

Ύστερα από τα ανωτέρω αναφερόμενα η οικονομική κατάσταση του Δήμου για το 

έτος 2012 έχει ως εξής: 

ΕΣΟΔΑ 20.691.043,10 ευρώ             
ΕΞΟΔΑ  18.828.762,17 ευρώ               
To χρηματικό υπόλοιπο μεταφέρθηκε στη χρήση του οικονομικού έτους 2013 με το 

υπ’ αριθμ.1 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 1.862.280,93 ευρώ. 

η Οικονομική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (Δημοτικός & 

Κοινοτικός Κώδικας) και του άρθρου 26 του Ν.3202/2003 (ΦΕΚ 284/Α’ 11-12-2003, 

αφού ήλεγξε τους λογαριασμούς και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 
η βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών έγιναν 

νομότυπα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και προτείνει την υποβολή του 

Απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Λαυρεωτικής, στο Δημοτικό 

Συμβούλιο προς έγκριση. 

ΘΕΜΑ: Προέλεγχος ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων Δήμου 
Λαυρεωτικής (περίοδος 01.01.2012 – 31.12.2012) 
Αρ. Απόφ.: 107/2013    

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 

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Λαυρεωτικής που περιλαμβάνουν τον 

ισολογισμό της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012, την κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, καθώς και το 

προσάρτημα του ισολογισμού, όπως αυτά υποβλήθηκαν από την αρμόδια 

Οικονομική Υπηρεσία. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

ότι σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.3463/2006, παρ.1 & 2 «Έως το τέλος Μαΐου, 
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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. 

 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». 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και έπειτα από διαλογική 

συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α) την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2012 

(ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης 

αποτελεσμάτων και προσάρτημα 31/12/2012) 

Β) τη διαβίβαση των οικονομικών καταστάσεων 31.12.2012 στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Λαυρεωτικής προς έγκριση, συνοδευόμενα με την ακόλουθη έκθεση: 
                                                                                  

ΔΗΜΟΣ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗ 2012 (1/1/2012  -  31/12/2012) 

 
Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Σύμφωνα με  το νόμο σας υποβάλουμε  την  Έκθεση  της  Οικονομικής Επιτροπής 

που αναφέρεται στην απερχόμενη χρήση 2012.  
Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Η  κλειόμενη χρήση 2012 χαρακτηρίζεται κυρίως  από τα παρακάτω: 

1. Συνεχίστηκε με επιτυχία η οργάνωση του νέου Καλλικρατικού Δήμου που 

προέκυψε από την συγχώνευση των δύο δημοτικών ενοτήτων Λαυρίου, Κερατέας και 

της δημοτικής κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου. 

2. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην απορρόφηση της μείωσης των εσόδων με   

ισόποση μείωση των εξόδων ή και συγκράτηση τους όπου αυτό ήταν δυνατόν. 

Πράγματι ο Δήμος Λαυρεωτικής υπέστη σημαντική μείωση εσόδων, προφανώς λόγω 

της έκδηλης αδυναμίας του Ελληνικού Δημοσίου να χρηματοδοτήσει όπως στο 
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παρελθόν τους Δήμους. Δεδομένου ότι τα έσοδα ήταν μειωμένα  τα έξοδα μειώθηκαν 

σε τέτοιο βαθμό  με αποτέλεσμα  να απορροφηθεί η μείωση των εσόδων σχεδόν στο 

σύνολό της από τη μείωση των εξόδων. 

3. Στην περαιτέρω μείωση των υποχρεώσεων, όχι μόνο ως στόχο ορθής διαχείρισης, 

θέλοντας να παραμείνουν χαμηλότερες από τα ετήσια έσοδα του Δήμου, αλλά και ως 

μέσο τόνωσης της τοπικής και όχι μόνο, αγοράς βοηθώντας τους προμηθευτές να 

ανταπεξέλθουν στις σωρευμένες τρέχουσες υποχρεώσεις τους (ΦΠΑ κλπ). 

4. Σε νέα αναπτυξιακά έργα και έργα συντήρησης, στα πλαίσια πάντα που οι 

δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες το επέτρεψαν, έτσι ώστε να μην σταματήσει η 

ανάπτυξη στην περιοχή μας. 

Στη συνέχεια θα παραθέσουμε με σχόλια και ειδικές  αναφορές  τα κυριότερα 

κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων.  

 
Β. ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1. Επενδύσεις  
Στον κατωτέρω  πίνακα  εμφανίζονται  σε αξίες κτήσης (σε  χιλιάδες € )  τα  μεγέθη 

των περιουσιακών  στοιχείων  που  υπήρχαν στο τέλος της προηγούμενης χρήσης 

2011 καθώς και αυτά που αποκτήθηκαν ή  κατασκευάστηκαν  κατά τη  διάρκεια  της 

χρήσης. 

 

        Περιουσιακά  στοιχεία  του Δήμου (ποσά σε χιλιάδες €) 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2011 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΛΟΓΩ 
ΑΓΟΡΑΣ-ΔΩΡΕΑΣ-

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΛΟΓ.15 
ΣΤΟ 2012 

ΣΥΝΟΛΟ 
31/12/2012 

Γήπεδα  οικόπεδα 10.164 0 10.164 

Κτίρια και τεχνικά έργα 24.649 2.803 27.452 

Μηχανήματα 1.367 3 1.370 

Μεταφορικά Μέσα 2.832 0 2.832 

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός 

1.664 18 1.682 

Σύνολο 40.676 2.824 43.500 

   

Η μεταβολή των λογαριασμών «Κτίρια και τεχνικά έργα» και «μηχανήματα» 

οφείλονται: 
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α) στη μεταφορά από το λογ/σμό 15 του έργου «Aντικ/ση εσωτ. δικτύου ύδρευσης 

δημ. ενότητας Λαυρίου» ποσού € 1.136 χιλιάδων 

β) στη μεταφορά από το λογ/σμό 15 του έργου  «Aντικ/ση εσωτ. δικτύου ύδρευσης Β 

φάση δημ. ενότητας Λαυρίου» ποσού € 1.188 χιλιάδων 

γ) στη μεταφορά από το λογ/σμό 15 του έργου   «Aντικ/ση παροχών και συμπλ/ση 

δικτύου ύδρευσης Κερατέας» ποσού € 407 χιλιάδων. 

δ) στη μεταφορά από το λογ/σμό 15 του έργου «Διαμόρφωση χώρου μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων» ποσού € 72 χιλιάδων. 

Η μεταβολή στο λογαριασμό «μηχ/τα και μηχ/κός εξοπλισμός» κατά € 3 χιλ περίπου 

οφείλεται στην  αγορά εργαλείων για την υπηρεσία πρασίνου. 

Η μεταβολή στο λογαριασμό «έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός», οφείλεται:  

α) στην αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκροτημάτων κατά ποσό € 8 

χιλιάδες  

β) επίπλων & λοιπού εξοπλισμού κατά ποσό € 6 χιλιάδες περίπου και  

γ) φωτοτυπικού μηχ/τος & λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού κατά ποσό € 4 χιλιάδες 

περίπου.  

          Έργα  κοινής χρήσης 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2011 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
ΣΤΟ 2012 

ΣΥΝΟΛΟ 
31/12/2012 

Πλατείες  πάρκα 2.747 18 2.765 

Οδοί  οδοστρώματα 3.614 275 3.889 

Πεζοδρόμια 340 0 340 

Ηλεκτροφωτισμός 724 0 724 

Λοιπές εγκαταστάσεις 7.673 15 7.688 

Σύνολο 15.098 308 15.406 

 

Οι προσθήκες στους λογαριασμούς των έργων κοινής χρήσης, αφορούν:  

α) στο λογ/σμό «πλατείες- πάρκα» κατά ποσό € 18 χιλιάδες τις αναπλάσεις στη 

πλατεία Αγ. Γεωργίου & πλατεία Λυκούργου Κερατέας.  

β) στο λογ/σμό «Οδοί-οδοστρώματα», κατά ποσό € 24 χιλιάδες περίπου τις 

αποζημιώσεις δημοτών για εφαρμογή σχεδίου πόλης Κερατέας σύμφωνα με την υπ’ 

αρ.98/2011 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά ποσό  € 232 χιλιάδες 

περίπου τη διάνοιξη & κατασκευή οδού Κ. Aγωνιστών Κερατέας,  κατά ποσό € 9 χιλ. 

περίπου τη  κατασκευή οδού Αγ. Ιωάννη στην Αγ .Μαρίνα και κατά ποσό € 10  χιλ. 

περίπου   τη κατασκευή γεφυριού στο Τογάνι Κερατέας. 
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γ) στο λογ/σμο «λοιπές εγκαταστάσεις» κατά ποσό € 15 χιλ. περίπου την προμήθεια 

συνθετικού χλοοτάπητα για το 2ο - 4ο Νηπιαγωγείο Λαυρίου 

 

        Έργα  σε εκτέλεση  και προκαταβολές (ποσά σε χιλιάδες €) 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2011 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
ΣΤΟ 2012 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 

- ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΤΟ 2012 

ΣΥΝΟΛΟ 
31/12/2012 

Έργα σε εκτέλεση 10.871 8.310 

 

-3.264 15.917 

 

Στα έργα υπό εκτέλεση έχουν καταχωρηθεί εκείνα, τα οποία μέχρι 31/12/2012 ήταν 

σε εξέλιξη και συνεχίζονται και στην επόμενη χρήση 2013.  

 

Τα  έργα αυτά  είναι τα ακόλουθα: (ποσά σε χιλιάδες €) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
31/12/2012 

Αγορά κτιρίου ΕΥΤΕΡΠΗΣ Λαυρίου(προκαταβολή) 600 

Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου επί οδού Στραβ. στο  Ο.Τ 203 138 

Ανέγερση Βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου(Νομαρχία 60%-Δήμος 40%) 496 

4ο Δημοτικό σχολείο-4ο Νηπιαγωγείο –Αίθουσα πολλαπλών  χρήσεων 

Γυμνασίου Κερατέας  

3.771 

Κατασκευή βρεφονηπιακού  σταθμού στο Ο.Τ 123 Κερατέας 1.634 

Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ενεργειακή αποδοτικότητα Κερατέας» 1 

Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης & αντικ/ση αμιαντοσωλήνων Κερατέας 407 

Εργα υποδομής-ανάπλαση-ενοποίηση χώρων πρασίνου ιστορικού κέντρου 

Λαυρίου (έργο που έχει αναληφθεί από την Περιφέρεια) 

4.218 

Διάνοιξη – ασφαλτόστρωση οδών Λαυρίου (έργο που έχει αναληφθεί από 

την Περιφέρεια) 

977 

Αποκατάσταση & συντήρηση ασφαλτοτάπητα Κερατέας 425 

Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη περιοχή κέντρου Λαυρίου 229 
Μελέτη πολεοδόμησης (Α,Β,Γ Λιμανάκια) Δασκαλειού 60 
Μελέτη κτηματογράφησης-πολ/σης πράξης εφαρμογής .Κερατέας 338 
Μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης Πανοράματος-Αγ. Μαρίνα 695 
Μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης περιοχή Περιγιάλι-Τσονίμα  1.107 

Μελέτη για αποχ/ση Αγ.Κων/νου 28 

Μελέτη επέκτασ. σχεδίου πόλης στις περιοχή .Πράσινη Αλεπού 84 

Μελέτη γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Λαυρ. & τροπ/ση ήδη 

υπάρχοντος 

118 
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Αειφόρος χρήση πρώην εγκαταλ. Χώρ.SULFANET 4EU 76 
Περιβαλλοντική μελέτη των περιοχών Β΄ κατοικίας Πανόραμα-Αγ.Μαρίνα 5 
Περιβαλλοντική μελέτη των περιοχών Β΄ κατοικίας Περιγιάλι-Τσονίμα  5 

Διάνοιξη οδών Λεγραινών 505 
ΣΥΝΟΛΑ 15.917 

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία  κοινής χρήσης αποσβένονται σύμφωνα  με το Π.Δ. 

315/1999 ενώ για τα λοιπά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία εφαρμόζονται οι 

συντελεστές του Π.Δ. 299/2003. 

 

        Λοιπά έξοδα εγκατάστασης (ποσά σε χιλιάδες €) 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31/12/2011 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

ΣΤΟ 2012 
ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2012 

  Έξοδα 

εγκατάστασης 

2.246 179 2.425 

Η μεταβολή στα λοιπά έξοδα εγκατάστασης οφείλεται: 

α) στην ολοκλήρωση του έργου «ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων για το 

πρόγραμμα Καλλικράτης» ποσού € 58 χιλιάδων περίπου και αγορά λογισμικού  

ποσού € 2 χιλιάδες περίπου. 

β) σε διάφορες μελέτες (μελέτη για προκ/κή κατ’ επέκταση 8 αιθουσών διδασκαλίας 

στο 1ο γυμνάσιο Λαυρίου, μελέτη τοπογ/κή –υδραυλική αποχ/σης Αγ. Κωνσταντίνου), 

ποσού € 119 χιλιάδων οι οποίες μεταφερθήκανε στο λογαριασμό έξοδα 

εγκατάστασης για να υπαχθούν σε αποσβέσεις επειδή δεν ακολούθησε έργο.  

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, κατά τη χρήση 2012 πραγματοποιήθηκαν αγορές 

παγίων, επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν και  έργα σε εξέλιξη (υπό εκτέλεση) 

συνολικής αξίας ποσό € 8.357 χιλιάδες περίπου . 

Επίσης, στις επενδύσεις από λογιστικής πλευράς περιλαμβάνεται και το ποσό του 

λογαριασμού «τίτλοι πάγιας επένδυσης»,  € 388 χιλιάδες περίπου,  το οποίο  αφορά 

την αξία κτήσης για την απόκτηση  των κατωτέρω αξιόγραφων - πλην αυτών της 

Μυτιληναίος Α.Ε. ποσό € 3.971,29 που στον ισολογισμό εμφανίζεται στο 

κυκλοφορούν ενεργητικό και στον λογαριασμό «χρεόγραφα», μείον τις προβλέψεις 

απομείωσης τους . 

(Σημειώνεται σε  €, η αξία αποτίμησης και η τρέχουσα αξία αυτών). 

 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα και τίτλους πάγιας επένδυσης 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ 

Μετοχές  ΕΔΕΧΥ  6.000       2.347 2.347 

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗΛ 342.511   342.511 881.718 

ΔΕΥΑΤΗΛ 20.000     20.000 11.172.396 

Ενεργειακή Λαυρίου Α.Ε (ΕΝΕΛ ) 436.834 0 0 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 49.890    0 0 

ΒΕΠΕ Κερατέας ΑΕ 19.437    19.437 531.345 

ΔΑΝΕΤΑΚ ΑΕ 81.000    0 0 

ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ 3.082   2.784 2.784 

Μυτιληναίος Α.Ε.‘Όμιλος Επιχειρήσεων  3.971       732 732 

ΣΥΝΟΛΑ 962.725 387.811 12.591.322 

 

Ανακόλουθα με τον ανωτέρω πίνακα, στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, 

εμφανίζεται σημαντική υποτίμηση από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων 

ποσού € 575 χιλιάδες περίπου. Αυτό συμβαίνει διότι σύμφωνα με το Π.Δ. 315/99 στο 

οποίο και στηρίχτηκε η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, σε 

τρέχουσες αξίες αποτιμήθηκαν μόνο οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα των ανωνύμων 

εταιρειών, ενώ οι λοιπές συμμετοχές (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ.-.ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗΛ κ.λ.π.) 

αποτιμήθηκαν σε αξίες κτήσεως. 

Η τρέχουσα αξία της ΒΕΠΕ Κερατέας Α.Ε, όπως αυτή προκύπτει από τον τελευταίο 

(31/12/2012) δημοσιευμένο ισολογισμό της ανέρχεται στο ποσό των € 531345. 

Η οικονομική διεύθυνση του δήμου εφαρμόζοντας την αρχή της συντηρητικότητας 

αποτίμησε τη συμμετοχή αυτή στη χαμηλότερη αξία ανάμεσα στην αξία κτήσεως και 

την τρέχουσα . 
 

2.  Απαιτήσεις 
Το συνολικό ποσό των απαιτήσεων από πελάτες  κατά την 31/12/2012 ανερχόταν 

στο ποσό € 4.280.872,14. Το σύνολο των απαιτήσεων αφορά ποσά που απαιτούνται 

από τους δημότες  και τα οποία   προσδιορίστηκαν  κυρίως κατά την έκδοση  των 

χρηματικών καταλόγων και δευτερευόντως από «οίκοθεν»  βεβαιωθέντα έσοδα.   
Αναλυτικά το παραπάνω ποσό αφορά: 

 
ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 

Δημοτ.τέλη καθαρ/τας και ηλεκρ/σμού 747.362,03 

Τ.Α.Π 105.451,84 

Τέλος χρήσης κοινόχρ. χώρων & πεζοδρομίων 40.330,76 
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Τέλος επί  ακαθαρ. εσόδων επιτηδευματιών & 

παρεπιδημούντων 

37.224,69 

Μισθώματα αστικών ακινήτων  8.688,80 

Εσοδα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ 214.820,97 

Εισφορές λόγω επέκτασης σχεδίων διαφ. περιοχών Κερατέας 170.192,32 

Διάφορα έσοδα νεκροταφείου 26.669,88 

Τέλος ρύπανσης Κερατέας 343.209,60 

Εισφορά σε χρήμα Λεγραινών 245.597,63 

Φόρος ηλεκτρ/νων χώρων(ΦΗΧ) 4.393,60 

Διάφοροι καταλογισμοί Λαυρίου 29.654,93 

Διάφορα πρόστιμα 24.771,40 

Ύδρευση & αποχ/ση  Κερατέας & Αγ. Κωνσταντίνου 2.012.385,80 

Παραχ/ση δικ.χρησ.παραλ & εκμίσθ. αναψυκτηρίου 104.859,07 

Φόρος & χαρτ/μο μισθωμάτων 7.900,73 

ΦΠΑ ύδρευσης & αποχ/σης 157.358,09 

ΣΥΝΟΛΟ 4.280.872,14 

 

  Ο δήμος στην κλειόμενη χρήση 2012, σχημάτισε πρόβλεψη για ανεπίδεκτες 

είσπραξης απαιτήσεις συνολικού ποσού €  412  χιλιάδες  περίπου επιβαρύνοντας τα 

αποτελέσματα χρήσεως. 

Από την αιτία αυτή το σύνολο των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ανέρχεται 

στις 31/12/2012 στο ποσό € 1.813 χιλιάδες περίπου. 

Στις απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται επίσης : 

1) δεσμευμένος λογαριασμός καταθέσεων συνολικού ποσού € 20 χιλιάδων περίπου, 

ο οποίος περιέχει δεσμευμένα ποσά από την τράπεζα EUROBANK από τα οποία 

εξοφλούνται οι τρέχουσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις του δανείου της εν λόγω τράπεζας 

.2) απαίτηση μας από ΒΕΠΕ Κερατέας ποσού € 1.607 χιλ. περίπου η οποία  έχει 

προκύψει λόγω μείωσης κεφαλαίου της ΒΕΠΕ στην οποία ο δήμος συμμετέχει με 

ποσοστό 30%. 

3) απαίτηση από Τ.Π.Δ για απόδοση ποσού € 340 χιλιάδες  που παρακράτησε από 

τη τακτική κατανομή  για το δάνειο της Πειραιώς σε ΔΗΚΕΔΗΛ στο οποίο ο δήμος 

ήταν εγγυητής.  

4) Απαίτηση-υπόλοιπο  ΦΠΑ προς συμψηφισμό ποσού € 1,5 χιλιάδες περίπου. 

5) Απαίτηση από εγγύηση ενοικίων ποσού € 20 χιλ. περίπου. 
 

3. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 18 από 49 

Ο Δήμος θέλοντας να τηρήσει την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, τηρεί 

μεταβατικούς λογαριασμούς σε όλη τους την έκταση. Η πλήρης ανάλυση των 

μεταβατικών αυτών λογαριασμών και του περιεχομένου τους, παρατίθεται αναλυτικά 

στην παράγραφο 17 του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων.  

 
4. Ίδια κεφάλαια 
Αυξημένα εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις τα ίδια κεφάλαια.    
 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ €) 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΡΕΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ. 

ΑΞΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΤΕΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 
ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
1/1/2012 

13.578 2.608 -253 20.014 327 36.274 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

(ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) 

  -36  99 63 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

(Αναπόσβεστες) 

   6.670  6.670 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2012 

13.578 2.608 -289 26.684 426 43.007 

 

5. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
 
Ανάλυση των προβλέψεων 31/12/2012 (ποσά σε χιλιάδες €) 

Είδος πρόβλεψης Ποσό   31/12/2012 Ποσό  31/12/2011 

Για αποζημίωση προσωπικού 58 63 

Για εκκρεμείς δίκες 1.380 1.978 

Δάνειο ΔΗΚΕΔΗΛ(κεφάλαιο +τόκοι) 450 340 

Για έξοδα προηγ.χρήσεων 0 70 

Για επισφαλ.απαιτήσεις 1.813 1.401 

 3.701 3.852 

Αναλυτικότερη αναφορά στις εκκρεμείς δίκες παρατίθεται στο προσάρτημα των 

οικονομικών καταστάσεων.  

 
6. Υποχρεώσεις 
Το σύνολο των υποχρεώσεων του δήμου κατά την 31/12/2012 ανέρχεται σε € 

10.592.407,42 αναλυτικά έχει ως εξής: 
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ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟ 31/12/2012 ΠΟΣΟ 31/12/2011 
Δάνεια τραπεζών 3.566.836,00 4.080.806,61 

Προμηθευτές  6.450.180,07 7.498.256,53 

Φόροι και τέλη  151.672,58 23.198,10 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 190.826,97 265.205,31 

Λοιπές υποχρεώσεις 232.891,80 255.633,33 

Σύνολο 10.592.407,42 12.123.099.88 

 

Οι  υποχρεώσεις οφείλονται στη συνολική δραστηριότητα του Δήμου και εξοφλούνται   

στον βαθμό και την έκταση που  επιτρέπει η ταμιακή ρευστότητα του δήμου. 

To σύνολο των υποχρεώσεων εμφανίζει μείωση σε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση κατά ποσό € 1.531 χιλιάδες περίπου, η οποία αναλύεται ως εξής: 

α) Μείωση κατά ποσό € 514 χιλ. περίπου των δανείων λόγω τακτικής πληρωμής 

τους στη χρήση. 

β) Μείωση υπολοίπου προμηθευτών κατά ποσό € 1.048 χιλ. περίπου η οποία 

οφείλεται σε: 

1) διαγραφές –παραγραφές ποσού € 405 χιλ.περίπου με αντίστοιχη πίστωση των 

εσόδων προηγ. χρήσεων και  

2) σε πληρωμές ποσού € 643 χιλ. περίπου. 

γ)Αύξηση  ποσού € 128 χιλ. περίπου στο λογαριασμό «Φόροι και τέλη» η οποία 

οφείλεται: 

1) κατά ποσό € 89 χιλ. περίπου σε  ΦΠΑ για το έργο «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης 

& αντικ/ση αμιαντοσωλήνων  Κερατέας».Το ΦΠΑ αυτό, συμψηφίστηκε με το ΦΠΑ 

εκροών κατά την απόδοση, αλλά βάσει της ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580/ΦΕΚ 1968/18-6-

2012 πρέπει να επιστραφεί γιατί είναι μη επιλέξιμη δαπάνη για επιχορήγηση  

2) κατά ποσό € 39 χιλ. περίπου σε  ΦΜΥ (το 2011 είχε καταβληθεί μέσα στη χρήση) 

και φόρο προμηθειών. 

δ) Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσό € 74 χιλ. περίπου ως 

αποτέλεσμα της μείωσης της μισθοδοσίας 

ε) Μείωση κατά ποσό € 23 χιλ. περίπου των λοιπών υποχρεώσεων που αφορά την 

εξόφληση του 3ου λογ/σμού του βρεφον/κού σταθμού με τη συμμετοχή της νομαρχίας. 

 

Πρόσθετες  πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από το λογιστήριο του Δήμου. 
                                                                               

7. Επιχορηγήσεις   πάγιων επενδύσεων 
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Οι αναπόσβεστες επιχορηγήσεις των πάγιων επενδύσεων την 31/12/2012 

ανέρχονται στο ποσό των  € 26.683 χιλιάδων (υπόλοιπα απογραφής έναρξης € 

20.014 χιλιάδες). Στη χρήση 2012 αναλογούν (εισπράχθηκαν για έργα)  

επιχορηγήσεις συνόλου ποσού € 8.139  χιλιάδων. Στο ποσό  των €  8.139 χιλ. 

περιλαμβάνεται ποσό € 4.219 χιλ. που αφορά τα «Έργα υποδομής-ανάπλασης 

ενοποίησης χώρων πρασίνου ιστορικού κέντρου Λαυρίου» και ποσό € 718 χιλ. για το 

έργο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Λαυρίου» τα οποία κατασκευάζονται κατ’ ευθείαν 

από τη διεύθυνση αναπτυξιακού προγραμματισμού & υποδομών της Περιφέρειας. Οι 

επιχορηγήσεις αφορούσαν κατά κανόνα τεχνικά έργα  Υπενθυμίζουμε ότι, από 

λογιστικής πλευράς, τα ποσά των επιχορηγήσεων που εμφανίζονται στον 

ισολογισμό,  δεν συνιστούν  έσοδα της χρήσης στην οποία εισπράχθηκαν, όπως 

αυτό συμβαίνει στο δημόσιο λογιστικό, αλλά   καλύπτουν  ολικά ή μερικά  την αξία 

των επιχορηγούμενων  παγίων, και στα έσοδα κάθε χρήσης μεταφέρεται το ποσό  

που αναλογεί στην αξία των αποσβέσεων των επιχορηγηθέντων πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. Έτσι στην παρούσα χρήση από το ποσό των 

επιχορηγήσεων μεταφέρθηκε στα έσοδα το ποσό των € 1.470 χιλιάδων περίπου.   

 

8.  Έσοδα    
Στον  πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα ποσά των εσόδων της χρήσης  όπως 

αυτά απεικονίζονται κατά  κατηγορίες με βάση το  διπλογραφικό  λογιστικό σύστημα.   
 
ΛΟΓΑΡ. ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ 2012 2011 

 

70 Πωλήσεις  εμπορευμάτων(νερού) & 

προσκυρώσεις 

2.327.705,38 2.254.537,91 

72 Φόροι  εισφορές πρόστιμα προσαυξήσεις 1.228.996,01 1.165.955,36 

73 Τέλη και δικαιώματα  (υπηρεσίες) 5.402.968,08 5.687.704,23 

74 Επιχορηγήσεις  για λειτουργικές δαπάνες 3.892.844,89 

 

5.505.933,56 

75 Αλλά έσοδα   (παρεπόμενα)-δωρεές 374.036,89 64.754,72 

76 Έσοδα κεφαλαίου  (τόκοι,  μερίσματα  

κ.λ.π) 

18.142,69 52.964,68 

  Σύνολο 13.244.693,94 14.731.850,46 

81 Έκτακτα Έσοδα 1.475.455,85 1.529.517,45 

82 Έσοδα προηγ χρήσεων 571.314,14 616.019,43 

 84 Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων 404.101,24 0,00 

  Σύνολο 2.450.871,23 2.145.536,88 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.695.565,17 16.877.387,34 

 

Η μείωση  των εσόδων κατά ποσό € 1.181.822,17 οφείλεται κατά κύριο λόγο  στη 

μείωση του λογ/σμού 74 «επιχορηγήσεις » η οποία προέρχεται: 

Α) από μείωση  

1) των ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών κατά € 1.023 χιλ. περίπου 

2) της επιχορήγησης  για μισθοδοσία ΚEΠ κατά ποσό € 128 χιλ. περίπου  

3) της επιχορήγησης για μισθοδοσία προσωπικού μερικής απασχόλησης κατά ποσό 

€ 123 χιλ  

4)  των ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών σχολείων κατά ποσό € 30 χιλ. περίπου   

5) μείωση κατά ποσό € 399 χιλ. μη χρησιμοποιούμενων επιχορηγήσεων για 

επενδυτικά αγαθά 

Β) από αύξηση 

1) των ΚΑΠ για σχολικούς τροχονόμους κατά ποσό € 5 χιλ. περίπου   

2) της  επιχορήγησης για μεταφορά μαθητών κατά ποσό  € 51 χιλ. περίπου 

3) της επιχορήγησης  για συντήρηση σχολείων κατά ποσό € 34 χιλ. περίπου. 

Το συνολικό ποσό της μείωσης των επιχορηγήσεων ανέρχεται σε ποσό € 1.613 χιλ. 

περίπου. 

Στις υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων οι αυξομειώσεις που παρατηρούνται είναι: 

-Στο λογ/σμό 70  αύξηση εσόδων νερού κατά ποσό € 73 χιλ. περίπου που κυρίως 

οφείλεται στην αύξηση της κατανάλωσης. 

-Στο λογ/σμό 72  αύξηση  1) του Φ.Η.Χ κατά ποσό € 87  χιλ. περίπου, μείωση του 

φόρου ζύθου κατά ποσό € 16 χιλ. περίπου, μείωση των εισφορών λόγω ένταξης στο 

σχέδιο πόλης κατά ποσό € 8 χιλ. περίπου, αύξηση διάφορων παραβόλων κατά ποσό 

€ 14 χιλ. περίπου, μείωση διαφόρων προστίμων κατά ποσό € 14  χιλ. περίπου. 

-Στο λογ/σμό 73  1) μείωση εσόδων από δημοτικό νεκροταφείο  κατά ποσό € 34  

χιλ. περίπου, μείωση εσόδων από ΤΑΠ κατά ποσό  € 44 χιλ. περίπου, μείωση 

εσόδων από τέλη διαφήμισης κατά ποσό € 15 χιλ. περίπου, μείωση από τέλος 

αδειών οικοδομών κατά ποσό € 6 χιλ. περίπου, μείωση από τέλη καθαριότητας & 

ηλεκ/σμού κατά ποσό €  147 χιλ. περίπου, μείωση από τέλη σύνδεσης & 

επανασύνδεσης με το δίκτυο κατά ποσό € 39 χιλ. περίπου. 

-Στο λογ/σμό 75  1) μείωση εσόδων από δωρεές, κληρονομιές κατά ποσό € 56 χιλ. 

περίπου 2) αύξηση από μίσθωση παραλιών κατά ποσό € 233  χιλ. περίπου 3) 

αύξηση από εκμίσθωση ακινήτων κατά ποσό € 131 χιλ. περίπου 

-Στο λογαριασμό 76  μείωση από έσοδα κεφαλαίων κατά ποσό  € 35 χιλ. περίπου.  
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Στη προηγούμενη χρήση 2011 ο λογαριασμός περιείχε επιπλέον ποσό € 27 χιλ. 

περίπου που αφορούσε  έσοδα  από επιστροφή κεφαλαίου της Αγροκτηνοτροφικής 

Κερατέας ΑΕ λόγω λύσης της. Επίσης, € 8 χιλ. αφορούν μείωση τόκων λόγω 

μείωσης καταθέσεων (Ευτέρπη). 

 Το ποσό των εκτάκτων εσόδων  αφορά κατά ποσό € 1.470 χιλιάδες περίπου  τις 

αναλογούσες στη χρήση  επιχορηγήσεις που καλύπτουν τις διενεργηθείσες 

αποσβέσεις  στη χρήση 2012 των αντίστοιχα επιχορηγηθέντων επενδύσεων και κατά 

ποσό € 5 χιλ. περίπου  τακτοποιήσεις προμηθευτών . 

 

Το  κονδύλι του λογαριασμού «έσοδα προηγούμενων χρήσεων»  κατά το μεγαλύτερο 

μέρος αφορά  έσοδα επί ακαθ. εσόδων επιτηδευματιών ποσού  € 71 χιλ, έσοδα από 

τέλη καθ/τας & ηλεκ/σμού ποσού € 19 χιλ, τέλη ακίνητης περιουσίας ποσού € 10 χιλ., 

έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης ποσού € 9 χιλ. περίπου, έσοδα 

από υπηρεσία νεκροταφείου ποσού € 15 χιλ.,  έσοδα  από Φ.Η.Χ και κλήσεις 

παραβάσεων ΚΟΚ προηγουμένων χρήσεων ποσού €  5 χιλιάδες περίπου, διάφορα 

έσοδα ποσού €  408 χιλιάδων περίπου, τα οποία κατά 405 χιλ. περίπου αφορούν 

διαγραφές προμηθευτών και κατά € 3 χιλ. τακτοποίηση μεταβατικού λογ/σμού 

«αποζημιώσεις για συμμετοχή σε δημοτικά συμβούλια 2011» και τέλος έσοδα από 

αναδρομική εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου ποσού € 33 χιλ. περίπου. 

 

Το ποσό του λογαριασμού «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων»  

αφορά κατά ποσό € 398 χιλ. περίπου, τη μείωση των προβλέψεις για εκκρεμείς δίκες 

που  σχετίζονται με αγωγές υπαλλήλων του δήμου (ενδεικτικά αναφέρουμε την υπ’ 

αρ.375/2012 τελεσίδικη απόφαση του διοικητικού εφετείου Αθηνών ποσού € 215 

χιλιάδων περίπου που είναι υπέρ του δήμου) και κατά ποσό € 6 χιλ. περίπου τη 

μείωση των προβλέψεων αποζημίωσης λόγω αποχώρησης για συνταξιοδότηση, 

ενός υπαλλήλου. 

 

9. Έξοδα  
Στον  πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα ποσά των εξόδων της χρήσης  όπως 

αυτά απεικονίζονται κατά  κατηγορίες με βάση το  διπλογραφικό  λογιστικό σύστημα.  

Παρατίθενται   και τα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης  (ποσά   σε χιλιάδες  €) 

 
ΛΟΓΑΡ. ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 2012 2011 

60 Αμοιβές προσωπικού 4.366.855,67 5.528.798,06 
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61 Αμοιβές τρίτων 634.118,67 747.117,27 

62 Παροχές τρίτων (ΣΥΝ/ΣΕΙΣ-ΔΕΗ-

ΟΤΕ- κλπ) 

2.430.938,00 

 

2.103.223,70 

63 Φόροι τέλη 46.142,76 10.523,25 

64 Διάφορα έξοδα 2.096.160,13 1.669.253,52 

65 Χρεωστικοί τόκοι 184.663,88 253.345,55 

66 Αποσβέσεις 2.528.060,39 2.543.137,82 

67 Χορηγίες  επιδοτήσεις δωρεές 1.201.000,00 1.205.279,21 

68 Προβλέψεις εκμετάλλευσης (της 

χρήσης) 

35.623,89 253.138,76 

20-25-

26 

Αναλώσεις  εμπορευμάτων & υλικών 

(ύδρευση κυρίως) 

1.345.580,42 

 

1.423.696,90 

  Σύνολο 14.869.143,81 15.737.514,04 

81 Έκτακτα Έξοδα 264.250,19 59.713.99 

82 Έξοδα προηγ χρήσεων 86.581,89 43.869,81 

83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 412.035,30 962.338,63 

  Σύνολο 762.867,38 1.065.922,43 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.632.011,19 16.803.436,47 
 

 

Η  μεταβολή  στα έξοδα οφείλεται: 

α) Στο λογαριασμό 60, σε μείωση του συνολικού κόστους της μισθοδοσίας κατά 

ποσό €  1.162 χιλιάδες περίπου 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται η κίνηση του προσωπικού της χρήσης 2012. 
 
 XΡΗΣΗ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΜΟΝΙΜΟΙ 127  

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 34  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 5  

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8 ΜΗΝΩΝ  3 

17 

Από 16/2/12-15/10/2012 

Από 16/8/12-15/4/2013 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 ΜΗΝΩΝ 20 

15 

 Από 15/6/12-14/8/2012 

Από 1/11/12-31/12/2012 

ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 

  

Στο  ΚΕΠ από 1/12/2012 

 

ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 4  

 

 

β) Στο λογ/σμό 61, σε μείωση κυρίως της αντιμισθίας των αιρετών και της 

αποζημίωσης για συμμετοχή σε συμβούλια κατά ποσό € 113 χιλ. περίπου. 
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γ) Στο λογ/σμό  62, στην  αύξηση  των εξόδων συντήρησης μεταφορικών μέσων & 

μηχανημάτων κατά ποσό € 85 χιλ, στην αύξηση της ΔΕΗ κατά ποσό € 145 χιλ. 

περίπου, στην αύξηση των εξόδων καθαρισμού & συντήρησης διαφόρων 

εγκαταστάσεων, πλατειών-πάρκων, οδών  κοινής χρήσης, κατά ποσό € 98 χιλ. 

περίπου. 

δ) Στο λογ/σμό 63, η αύξηση αφορά κατά ποσό € 24 χιλ. το ΦΠΑ εκροών 2011 που 

αποδόθηκε, αλλά δεν βεβαιώθηκε και βαρύνει το δήμο, κατά ποσό € 2,5 χιλ. περίπου 

το ΦΑΠ, κατά ποσό €  2 χιλ. περίπου τα τέλη μεταβίβασης αυτ/των και το υπόλοιπο 

τέλη κυκλοφορίας. 

ε) Στο λογαριασμό 64, η αύξηση  οφείλεται: 1) στην αύξηση κατά ποσό € 98 χιλ. των 

καυσίμων  2) στην αύξηση  κατά ποσό  €  96 χιλ  των εξόδων κατασκήνωσης 4)σε 

αύξηση κατά € 272 χιλ .της δαπάνης για εισφορά στον ΕΣΔΚΝΑ ,που αφορά 

τοποθέτηση απορριμμάτων στη χωματερή Α. Λιοσίων  5) στην μείωση των διαφόρων 

δικαστικών εξόδων κατά ποσό € 8 χιλ. περίπου, στη μείωση εξόδων για γραφική ύλη 

κατά ποσό  € 20 χιλ περίπου και 6) στη μείωση εξόδων προβολής & διαφήμισης κατά 

ποσό € 11χιλ.περίπου.  

στ) Στο λογαριασμό 65,η μείωση κατά ποσό € 69 χιλ. περίπου οφείλεται στη μείωση 

των δανείων. 

ζ) Στο λογαριασμό 68, η μείωση κατά ποσό € 218 χιλ. περίπου οφείλεται στις 

μειωμένες προβλέψει χρήσης για αποτίμηση  συμμετοχών. 

η) Στο λογαριασμό 20, η μείωση οφείλεται κυρίως στο ότι στη προηγούμενη χρήση  

και μέχρι 22/8/2011 καταχωρείτο ως δαπάνη η αξία της αγοράς του νερού 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από 23/11/2011 και μετά, το ΦΠΑ του αγοραζόμενου 

νερού καταχωρείται σε λογαριασμό συμψηφισμού με το ΦΠΑ του πωλούμενου νερού 

και δεν επιβαρύνει τα έξοδα της χρήσης. 

 

   Ανάλυση των λογαριασμών, έκτακτα έξοδα, έξοδα προηγουμένων χρήσεων και 

προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών 

καταστάσεων (παράγραφος 17). 
 
 

10. Λοιπές Πληροφορίες 
 
Γενικά  
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   Στη χρήση που πέρασε αντιμετωπίστηκε πλήθος προβλημάτων οργανωτικού και 

οικονομικού χαρακτήρα. Η πρόκληση ήταν και είναι μέσα από τις πρωτοφανείς 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας να συνεχιστεί η ανάπτυξη στην περιοχή 

μας και να μην απαξιωθούν τα ήδη σημαντικής αξίας έργα και εγκαταστάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Νομίζουμε ότι η Διοίκηση του Δήμου έκανε 

το καλλίτερο δυνατό και από τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 καθίσταται 

σαφές ότι: 

1. Δεν επιβαρύνουμε περαιτέρω την ήδη βεβαρημένη οικονομική κατάσταση του 

Δημόσιου τομέα. 

2. Βοηθάμε την ελεύθερη αγορά με την όσο το δυνατόν έγκαιρη εξόφληση των 

υποχρεώσεών μας. 

3. Χωρίς να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης 

πιστεύουμε ότι διατηρούμε σε υψηλά επίπεδα την  ποιότητα των 

παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες μας και φροντίζουμε για τη 

σωστή συντήρηση των ήδη υφιστάμενων έργων με πόρους που προκύπτουν 

από την ορθή διαχείριση. 

4. Προχωράμε σε νέα  έργα και συνεχίζουμε αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη ,έτσι 

ώστε να συνεχιστεί η αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας.    

  

Κύριοι Σύμβουλοι 
Πιστεύουμε ότι έγινε η καλύτερη δυνατή προσπάθεια για την ορθή σύνταξη και 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου μας.  

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και σας ζητάμε να εγκρίνετε 

τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.    
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για δικαστικές ενέργειες σε βάρος Εστ. Βούζα 
Αρ. Απόφ.:108/2013 

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 «λήψης απόφασης για δικαστικές ενέργειες σε βάρος Εστ. Βούζα», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ:12093/13.06.2013 

εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Μετά τις συνημμένες υπ’ αριθμ. πρωτ.11481/7-6-2013 και 11536/10-6-2013, 

έγγραφες καταγγελίες του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Οικιστών 

Πλάκας Κερατέας Αττικής, σε βάρος του κ. Ευσταθίου Βούζα, ο οποίος φέρεται να 
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διεκδικεί (με τις περιγραφόμενες λεπτομερώς στις  καταγγελίες ενέργειές του), ακίνητο 

ιδιοκτησίας του Δήμου Λαυρεωτικής, που βρίσκεται στην περιοχή Αγίων Αναργύρων 

Πλάκας Κερατέας. 

Η Επιτροπή σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιγ του ν. 

3852/2010,  τυγχάνει αρμόδια να κρίνει  και αποφασίσει και να δώσει  εντολή  για  τις 

απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες σε βάρος του κ. Ευσταθίου Βούζα (λ.χ. 

διεκδικητική αγωγή), προκειμένου να  προστατευθεί  το  ανωτέρω δημοτικό  κτήμα, 

που αποκτήθηκε με το υπ’ αριθμ. 8631/1993 δωρητήριο συμβόλαιο του Συμβ/φου 

Λαυρίου Κοσμά Αλιβιζάτου. 

Εισηγούμενος τα ανωτέρω, θεωρώ απαραίτητο για τη σύνταξη του δικογράφου, να  

πραγματοποιηθεί αυτοψία στον χώρο από την  Τ.Υ. και να μου χορηγήσει  την έκθεσή 

της, το υπάρχον τοπογραφικό διάγραμμα του κτήματος, τον  τίτλο ιδιοκτησίας μας,  

καθώς και  αντίγραφο της σχετικής δήλωσης στο Κτηματολόγιο».  

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

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

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, την αριθμ. πρωτ:12093/16.06.2013 εισήγηση του 

Νομικού Συμβούλου και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
την αναβολή του θέματος «λήψη απόφασης για δικαστικές ενέργειες σε βάρος Εστ. 

Βούζα» για επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για νομική κάλυψη της υπό εκκαθάριση Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαυρεωτικής (ΔΗΚΕΔΗΛ) 
Αρ. Απόφ.:109/2013 

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 «λήψης απόφασης για νομική κάλυψη της υπό εκκαθάριση Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαυρεωτικής (ΔΗΚΕΔΗΛ)», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με το από 28.06.2013 έγγραφό του, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο  με 

αρ. πρωτ:14095/28.06.2013, ο κος Αγγέλου Παναγιώτης ως εκκαθαριστής της «υπό 

εκκαθάριση ΔΗΚΕΔΗΛ» αιτείται πληροφόρηση σχετικά με τη νομική κάλυψη αυτής 

σε διάφορα ζητήματα που εκκρεμούν προς επίλυση ή αντιμετώπιση. 
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Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής στο υπ’ αριθμ. 

πρωτ:14095/03.07.2013 έγγραφό του, με θέμα: «νομική κάλυψη ΔΗΚΕΔΗΛ υπό 

εκκαθάριση» αναφέρει τα κατωτέρω: 

«Σχετικώς με την από 28/6/2013  αίτηση προς το Δήμο  του  κ. Παναγιώτη 

Αγγέλου ως εκκαθαριστή  της «Υπό Εκκαθάριση ΔΗΚΕΔΗΛ»  (αριθ. πρωτ. 14095/28-

6-2013), για την νομική κάλυψη  αυτής  σε  διάφορα ζητήματα, που  εκκρεμούν  προς 

επίλυση ή αντιμετώπιση,  έχω να σας γνωρίσω τα  ακόλουθα: 

Με την από 17/9/2012 σύμβαση της ΣΟΛ ΑΕ και του Δήμου προβλέπεται η 

νομική κάλυψη  και υποστήριξη της  υπό εκκαθάριση ΔΗΚΕΔΗΛ .   

Πλην όμως, σε  περίπτωση που ο Δήμος  ήθελε αποφασίσει αρμοδίως  να  

αναθέσει τα ανωτέρω ζητήματα  στο νομικό σύμβουλο του Δήμου, που αμείβεται ως 

γνωστόν με πάγια αντιμισθία, αυτά δεν καλύπτονται από την ατέλεια του Δήμου και 

επομένως δεν έχει κάποιο οικονομικό όφελος. 

Για τον δικηγόρο, που χειρίζεται τις υποθέσεις αυτές,  γεννάται  φορολογική 

υποχρέωση αντίστοιχη με αυτήν που έχει για ένα οποιοδήποτε πελάτη της  ελεύθερης 

δικηγορίας, δηλαδή προβλέπεται αμοιβή, έξοδα, ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος  κλπ.  

Κατόπιν αυτών,  λαμβανομένου  υπ’ όψη  και του  μεγάλου  φόρτου εργασίας 

και των πολλαπλών ευθυνών, που επωμίζεται η νομική υπηρεσία του Δήμου  (δηλαδή 

ένα άτομο),  σας γνωρίζω ότι  εκ των πραγμάτων  τυγχάνει  αδύνατο να  επιμεληθώ  

και  επί πλέον δεν επιθυμώ και  για  λόγους δεοντολογικούς, να αναλάβω  επ’  αμοιβή  

υποθέσεις, που  άπτονται του Δήμου. 

 Συνεπώς για τον ευπρόσωπο και επιμελημένο χειρισμό των υποθέσεων 

αυτών, για την εξασφάλιση και προστασία των σχετικών δικαιωμάτων και 

συμφερόντων, πρέπει  να επιλεγεί δικηγορικό γραφείο προφανώς με εξειδίκευση και 

εμπειρία στα αναγραφόμενα θέματα». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι λόγω της ιδιαιτερότητας των 

υποθέσεων και με δεδομένο ότι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου αδυνατεί να 

αναλάβει το χειρισμό των εκκρεμών υποθέσεων της υπό εκκαθάρισης δημοτικής 

επιχείρησης «ΔΗΚΕΔΗΛ», σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, θα πρέπει να  γίνει 

ανάθεση της νομικής υποστήριξης του Δήμου σε ένα δικηγορικό γραφείο που να 

ασχολείται με παρόμοιες υποθέσεις και να έχει τις απαιτούμενες εξειδικευμένες 

γνώσεις και εμπειρία.  

Το δικηγορικό γραφείο το οποίο θα αναλάβει τη νομική υποστήριξη του Δήμου 

σχετικά με την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΚΕΔΗΛ, θα πρέπει να 

προβεί τις ακόλουθες ενέργειες: 
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1. Ψηφιοποίηση όλων των ευρισκόμενων αρχείων, σχεδίων, εγγράφων, 

αποφάσεων, εξωδίκων, δικογράφων & λοιπά. 

2. Έλεγχος στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο προκειμένου να ελεγχθεί η νομική 

κατάσταση του ακινήτου στην περιοχή ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΛΑΥΡΙΟΥ, πιθανή λήψη 

των αντιγράφων των εγγράφων που κατατέθηκαν προς μεταγραφή. 

3. Έλεγχος στην πρώην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, προκειμένου να 

διαπιστωθεί η νομική κατάσταση του εν λόγω ακινήτου. 

4. Έλεγχος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος σχετικά με τον ισχύοντα χαρακτηρισμό της εν λόγω έκτασης. 

5. Νομική γνωμοδότηση επί των απαιτήσεων της «ΚΑΠΕΡΩΝΗ BUSINESS 

FINANCIAL GROUP, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ», όταν αυτές 

προσδιοριστούν επί δικογράφου. 

6. Παρακολούθηση των υποθέσεων και πιθανή νομική εκπροσώπηση της υπό 

εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης δικαστικώς ή εξωδίκως. 

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

αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι 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. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να γίνει η 

ανάθεση της νομικής υποστήριξης του Δήμου Λαυρεωτικής σχετικά με την 

εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΚΕΔΗΛ, στο δικηγόρο Κατσαμπέρη 

Γεώργιο του Νικολάου (ΑΜ/ΔΣΑ 27245), με ΑΦΜ 044705341, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με 

έδρα στην Αθήνα, οδός Ηπείρου 2.  

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

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

- το με ημερομηνία 28.06.2013 έγγραφο του εκκαθαριστή της «εκκαθάριση 

ΔΗΚΕΔΗΛ», 

- το με ημερομηνία 03.07.2013 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Την ανάθεση της νομικής υποστήριξης του Δήμου Λαυρεωτικής σχετικά με την 

εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΚΕΔΗΛ, στο δικηγόρο Κατσαμπέρη 
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Γεώργιο του Νικολάου (ΑΜ/ΔΣΑ 27245), με ΑΦΜ 044705341, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με 

έδρα στην Αθήνα, οδός Ηπείρου 2. 

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

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

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.200,00 ευρώ 
στον ΚΑ 10-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής με 
τίτλο: «έξοδα μετακίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων» 
Αρ. Απόφ.:110/2013 

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 «έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.200,00 ευρώ στον ΚΑ 

10-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής με τίτλο: «έξοδα 

μετακίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων» έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.ΔΥ/18.06.2013 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης 

του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Για τις ανάγκες κίνησης της Διοίκησης (Δήμαρχος, κλητήρας, ΚΕΠ), παρακαλώ για 

τη συνδρομή και τοποθέτηση στους δύο λογαριασμούς διοδίων των επιβατικών 

οχημάτων του Δήμου, των χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

του από 17.05.59 Β.Δ/τος, 

− το αριθμ.ΔΥ/18.06.2013 έγγραφο του Γραφείου Κίνησης του Δήμου 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013 και 

την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου 

υπαλλήλου του Δήμου, Χρήστου Μπογιατζόγλου, ΔΕ35 - Δενδροκηπουρών, με 

βαθμό Γ’, για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού, για την κίνηση των 

επιβατικών οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

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

υπάλληλο, μέχρι την 10.10.2013. 
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ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.534,07 ευρώ 
στον ΚΑ 30-7311.008 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής με 
τίτλο: «κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού» 
Αρ. Απόφ.:111/2013 

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 «έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.534,07 ευρώ στον ΚΑ 

30-7311.008 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής με τίτλο: 

«κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ:15076/05.07.2013 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το αριθμ. πρωτ: 5751/29.03.2013 έγγραφο της 

ΔΕΔΔΗΕ που αφορά χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής 

τάσης της ΔΕΗ ΑΕ του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Στράβωνος στην πόλη 

του Λαυρίου. Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας προϋπολογίζεται στο 

ποσό των 3.534,07 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από 

την έναρξη κατασκευής τους. 

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού 3.534,07 ευρώ στον ΚΑ 30-7311.008 με τίτλο: «κατασκευή Βρεφονηπιακού 

Σταθμού», καθώς και για τον ορισμό υπολόγου του ως άνω χρηματικού εντάλματος. 

Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης του 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής να έχει παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται ως 

προθεσμία πληρωμής και να απαιτείται επανεκτίμηση της διαδικασίας από τη 

ΔΕΔΔΗΕ». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

του από 17.05.59 Β.Δ/τος, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ:15076/05.07.2013 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 ποσού 3.534,07 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-

7311.008 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2013 και την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα 

του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Στόμη Κωνσταντίνου, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με 
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βαθμό Γ, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να χορηγήσει νέα παροχή για 

τη σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ του ακινήτου που βρίσκεται επί 

της οδού Στράβωνος στην πόλη του Λαυρίου. 

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

υπάλληλο, μέχρι την 10.10.2013. 

 
ΘΕΜΑ: Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2013 
Αρ. Απόφ.:112/2013 

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 Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2013», 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/05.07.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη 

διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2013. 

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/05.07.2013 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 ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ Π. Α.Υ. 

1 10-6463  Δημοσίευση 121/2013 
απόφαση ΔΣ 3.000,00 € 133,00 € Α-891 

2 30-7135.001 
Προμήθεια πινακίδων 
σήμανσης & 
καθρεπτών ασφαλείας 

5.000,00 € 2.000,00 € Α-892 
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3 80-8115.001 Διάφορα έξοδα 
παρελθόντων ετών 437.495,87 € 4.000,00 € Α-905 

4 25-6495.001 Τοποθέτηση χημικών 
τουαλετών 5.000,00 € 3.000,00 € Α-893 

5 80-8121.001 
Προμήθεια πινακίδων 
σήμανσης & καθρεπτών 
ασφαλείας (επαναψήφιση 
- απόφ.1031/2012) 

27.668,56 € 1.414,50 € Α-894 

6 80-8224.002 
Απόδοση ενοικίων, 
προμηθειών ΤΑΔΚΥ & 
λοιπά 

7.500,00 € 5.000,00 € Α-906 

7 10-7133 

Προμήθεια και 
τοποθέτηση ραφιών 
τύπου dexion στο 
αρχείο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας 

1.000,00 € 542,30 € Α-895 

8 25-7312.001 

Συμπληρωματική 
σύμβαση "κατασκευή 
εσωτερικού δικτύου 
αποχέτευσης πόλης 
Λαυρίου" 

10.361,00 € 10.361,00 € Α-896 

9 30-7413.042 
Μελέτη αποτύπωσης 
περιοχής οδού 
Λυκούργου Κερατέας 

7.257,00 € 7.257,00 € Α-907 

10 15-6613 
Προμήθεια αφισών για 
την Τοπική Ενότητα 
Αγίου Κωνσταντίνου 

3.000,00 € 232,50 € Α-897 

11 15-6693.001 
Πρόγραμμα 
αντιμετώπισης 
αδέσποτων ζώων 

5.000,00 € 5.000,00 € Α-898 

12 30-6463 Δημοσίευση περίληψης 
Τεχνικής Υπηρεσίας 1.500,00 € 510,00 € Α-899 

13 10-6643 
Προμήθεια καυσίμων 
για θέρμανση και 
φωτισμό 

11.000,00 € 3.000,00 € Β-2 

14 15-6643 
Προμήθεια καυσίμων 
για θέρμανση και 
φωτισμό 

8.500,00 € 3.000,00 € Α-908 

15 30-6643 Έξοδα λοιπών 
δημοσιεύσεων 1.500,00 € 990,00 € Β-3 

16 30-7311.008 

Κατασκευή 
Βρεφονηπιακού 
Σταθμού (παροχή 
ύδρευσης & τέλη 
σύνδεσης με δίκτυο 
αποχέτευσης) 

55.225,17 € 3.729,88 € Α-903 

 

ΘΕΜΑ: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής (πρακτικό 
με ημερομηνία 01.07.2013) 
Αρ. Απόφ.:113/2013 
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

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

περί «συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής (πρακτικό 

Επιτροπής με ημερομηνία 01.07.2013)» 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.27/2013 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, 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 01.07.2013 πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή του ακόλουθου 

οχήματος: 

ΑΜ 55540 Γεωργικός Ανελκυστήρας:  Για το όχημα αυτό, το οποίο δόθηκε για 

χρήση με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

στο Δήμο Λαυρεωτικής, θα πρέπει να γίνει ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση με 

αντικατάσταση διαφόρων αναλωσίμων, λόγω πολυετούς χρήσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου 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, 
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− Το από 01.07.2013 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 ΑΜ 55540 Γεωργικού Ανελκυστήρα στην εταιρεία 

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε., με έδρα Ορφέως 113, Ρουφ, στην Αθήνα, με 

ΑΦΜ 094007885, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, στο ποσό των 4.335,19 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 2.186,64 σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 2.148,85 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών. 

2. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις εκτέλεσης 

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 

3. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας 

και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, 

κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του 
πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά: «ασφάλιση των οχημάτων & 
μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:114/2013 

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

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

«έγκρισης μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού που 

αφορά ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την υπ΄αριθμ.23/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ. 

− Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 περί «εκτέλεσης έργων και προμηθειών των 

ΟΤΑ». 

− Τις διατάξεις των παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως 

προστέθηκαν με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008. 

− τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’), περί «δημόσιου 

λογιστικού. Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

− την υπ’ αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11.08.2010) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών με την οποία αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια του άρθρου 83 

του Ν.2362/1995. 
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− Τις διατάξεις του ΠΔ 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α/86) «Κωδικοποίηση των 

διατάξεων του Ν.489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχημάτων 

αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το 

Ν.1569/85 (ΦΕΚ 183/Α/85), 

− Τις διατάξεις του Ν.2496/97 (ΦΕΚ 87/Α/97) «ασφαλιστική σύμβαση, 

τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση & άλλες διατάξεις», 

− Τις διατάξεις του Ν.3557/07 (ΦΕΚ 100/Α/14.05.07) «τροποποίηση του ΠΔ 

237/86», 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου σχετικά με τη διενέργεια 

πρόχειρου διαγωνισμού. 

− Την υπ’ αριθμ.2/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η 

διάθεση της πίστωσης σε βάρος των ΚΑ 10-6253, 15-6253, 20-6253, 25-6253, 35-

6253, 70-6253 του προϋπολογισμού έτους 2013 για τα ασφάλιστρα μεταφορικών 

μέσων. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνωστοποίησε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

ότι ο Δήμος πρέπει να προβεί στην υποχρεωτική κάλυψη – ασφάλιση όλων των 

μεταφορικών μέσων, απορριμματοφόρων, επιβατικών, κλπ για χρονικό διάστημα 

ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Η χρονική διάρκεια της ασφάλισης 

για κάθε ασφαλιζόμενο όχημα ορίζεται σε ένα (1) έτος και αρχίζει αμέσως μετά τη 

λήξη του προηγούμενου ασφαλιστικού του συμβολαίου, με ημερομηνία έναρξης: 1 

Αυγούστου 2013 και ημερομηνία λήξης: 1 Αυγούστου 2014 

Ο ανάδοχος εκτός των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων που 

αναγράφονται στην αριθμ.23/2013 μελέτη της Υπηρεσίας, έχει την υποχρέωση 

ασφάλισης και όσων πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος Λαυρεωτικής κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 Η ασφάλιση των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό 

διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 

28/80 και του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως και των ισχυουσών 

διατάξεων και νομοθεσίας περί ασφάλισης μεταφορικών μέσων. 

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

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

− Την υπ’ αριθμ.23/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3731/2008, 
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− Τις σχετικές διατάξεις του .ΠΔ.28/80, 

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

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια πρόχειρου 

διαγωνισμού, 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2013, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.23/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ, σχετικά με την ασφάλιση των αυτοκινήτων, 

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Β. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 

 

ΑΡΘΡΟ  1 
Τόπος και χρόνος διενέργειας 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ………………………, ημέρα ………………….., 

ενώπιον της  Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 53/2013 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, οδός Κουντουριώτη 

1, Λιμάνι Λαυρίου, με ώρα έναρξης στις ……………. και ώρα λήξης αποδοχής 

προσφορών στις ………... 

 
ΑΡΘΡΟ  2 
Τεύχη δημοπράτησης 
 
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της ασφάλισης, είναι 

κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) η παρούσα διακήρυξη,  

β) οι γενικοί όροι ασφάλισης,  

γ) η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.  

Τα ανωτέρω στοιχεία περιέχονται στη υπ’ αριθμ.23/2013 μελέτη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου. 

 
ΑΡΘΡΟ  3 
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
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Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 

το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής, στα τηλ. 22923 20147  & 22923 

20162, fax: 2292 0 69130.  

Αντίγραφο της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, χορηγείται στους 

ενδιαφερόμενους, έπειτα από αίτηση που υποβάλλουν στην ανωτέρω υπηρεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ  4 

Δικαιούχοι συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα 

ασφαλιστικά πρακτορεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα δια των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά εκπροσώπησης. 

Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο 

διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας ασφαλίσεων κλπ) για 

λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί, καθώς και η 

προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η 

περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μιας προσφοράς από την ίδια ασφαλιστική 

επιχείρηση. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) 

εταιρείες. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 
Προσόντα διαγωνιζόμενων και δικαιολογητικά συμμετοχής 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη γνώση και την χωρίς καμία 

επιφύλαξη αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης από τους διαγωνιζόμενους, οι 

οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

− Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 

πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα ή γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας 

διακήρυξης.  

− Αντίγραφο της συστατικής πράξης της ασφαλιστικής εταιρείας. 

− Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή Επαγγελματικής Οργάνωσης στην 

οποία ανήκουν, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια υπηρεσία 
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που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

− Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και ως προς τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι:  

α. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους 

οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα,  

β. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς των ΟΤΑ και δεν έχουν 

υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, 

γ. δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, 

δ. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση 

ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών.  

ε. Δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό. 

Στη δήλωση δεν επιτρέπεται καμία αναγραφή, η οποία θα τροποποιήσει τους όρους 

του διαγωνισμού. 

Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και 

έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της 

παρεχόμενης υπηρεσίας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 
Εγγυήσεις 
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί του ποσού της συνολικής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ήτοι 

2.500,00 ευρώ και περιλαμβάνει απαραίτητα τα κάτωθι στοιχεία: 

- Την ημερομηνία έκδοσης, 

- Τον εκδότη, 

- Το φορέα προς τον οποίο απευθύνεται, 

- Τον αριθμό της εγγύησης, 

- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του ενδιαφερόμενου υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, 

- Τον τίτλο της διακήρυξης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, 
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- Την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, 

- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να είναι 

ένα μήνα μεταγενέστερη από τη λήξη της ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στη 

διακήρυξη, 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται κατά 

την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία 

ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας.  

 
ΑΡΘΡΟ 7  
Τρόπος σύνταξης και υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως 

φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι ακόλουθες 

ενδείξεις: 

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Ο τίτλος του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Η επωνυμία του διαγωνιζόμενου. 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού, ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης και η 

ημερομηνία διαγωνισμού. 

Προσφορές που υποβάλλονται σε ανοικτό φάκελο δεν γίνονται αποδεκτές και 

επιστρέφονται αμέσως στους ενδιαφερόμενους. 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς εσωκλείονται όλα τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής που ορίζει η διακήρυξη, καθώς και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με 

την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις υπόλοιπες ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται για όλα τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου 

Λαυρεωτικής, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ…../2013 μελέτη 

της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Οι τιμές της προσφοράς θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τις 

κρατήσεις υπέρ τρίτων, εκτός του χαρτοσήμου το οποίο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η τιμή της προσφοράς θα υπολογισθεί με βάση το ισχύον bonus malus και θα 

αναγραφεί αριθμητικά και ανά όχημα. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Δεν επιτρέπεται να 

έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Προσφορά που φέρει 
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οποιαδήποτε διόρθωση, η οποία την καθιστά ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους 

εκπροσώπους τους. 

 Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους 

κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους 

τους. 

Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές και προσφορές που θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού σε δύο (2) 

αντίγραφα, την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και μέχρι τη λήξη υποβολής 

προσφορών. 

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δημοπρασία από μέλος του διοικητικού 

τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.  

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο. 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη 

αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο. 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία 

εταιρείες ή κοινοπραξίες.  

Δεν μπορεί να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό, αυτός που 

εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου τέτοιας 

εταιρείας. 

Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος της 

εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή 

αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. 

Επίσης, προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή 

στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, 195 00 ΛΑΥΡΙΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν 

παραληφθεί από την Επιτροπή μέχρι τη λήξη υποβολής προσφορών. 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή 

αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 41 από 49 

 
ΑΡΘΡΟ  8 
Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 
 
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 

προσφορών που συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, 

που ορίζει το άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. 

Πάνω σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της 

προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, αναγράφεται ο αύξων αριθμός της 

προσφοράς, καθώς  - και σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης – η τυχόν άμεση 

απόρριψή της, εάν δε συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούμενο 

παραστατικό εκπροσώπησης. 

Ο αύξων αριθμός του φακέλου αναγράφεται και στο πρακτικό της δημοπρασίας.  

Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της 

παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του 

διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης 

της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και 

αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης και 

μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής, πλην της εγγυητικής επιστολής. 

Ο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει 

σφραγισμένος και αναγράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού 

φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι 

στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 

Η Επιτροπή στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα 

των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων 

αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα 

σχετικά έγγραφα αυτών μαζί με τη σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους. 

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη 

δημοπρασία κατά σειρά και ανακοινώνεται το όνομα κάθε διαγωνιζόμενου και το 

περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς του, τα οποία καταχωρούνται στα πρακτικά. 
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Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι 

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται. Προσφορές εντελώς 

αόριστες ή υπό αίρεση απορρίπτονται. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση 

που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό της 

δημοπρασίας. 

Σε περίπτωση που αρνηθεί κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 50 του ΠΔ 28/80. 

Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής και η 

δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί σε βάρος του έκπτωτου μειοδότη ή να ανατεθεί 

απ’ ευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
ΑΡΘΡΟ  9 
Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας – υποβολή πρακτικού 
Ενστάσεις κατά (α) της διακήρυξης του διαγωνισμού, (β) της νομιμότητας διενέργειάς 

του, (γ) της συμμετοχής ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό υποβάλλονται στην 

Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, ως ακολούθως: 

• κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα 

από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης. 

• κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου 

ενδιαφερόμενου, μόνο από άλλο συμμετέχοντα, μέχρι και την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται την ίδια 

ημέρα στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική 

Επιτροπή. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό 

κοινοποιείται υποχρεωτικά και σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ημερών από την υποβολή της. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός από τους ανωτέρω 

αναφερόμενους, δε λαμβάνονται υπόψη. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 
Ανακήρυξη μειοδότη – κατακύρωση 
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Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. 

Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του δήμου για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σ' αυτές τις προθεσμίες 

για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/1980 κυρώσεις. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται 

την ίδια ημέρα στο πρωτόκολλο του δήμου. 

 
ΑΡΘΡΟ  11 
Χρονική ισχύς των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα 

ενός (1) μήνα, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Ο Δήμος Λαυρεωτικής μπορεί με έγγραφη ειδοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να 

ζητήσει περαιτέρω παράταση της ισχύος των προσφορών. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 
Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής 
Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν αναλυτικό τεύχος των 

ασφαλιστικών καλύψεων που προσφέρουν ανά αυτοκίνητο και όχημα, στο οποίο θα 

δίδεται σαφής περιγραφή για την παροχή υπηρεσιών. Όποια προσφορά δεν 

συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς 

τεχνικές περιγραφές απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
ΑΡΘΡΟ  13 
Χρόνος διάρκειας της σύμβασης 
Η περίοδος ασφάλισης θα είναι για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με ημερομηνία 

έναρξης την 1η Αυγούστου 2013, για όλα τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, 

αυτά που αναφέρονται στην μελέτη αλλά και αυτά που πιθανόν θα θέσει σε 

κυκλοφορία ο Δήμος κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για μία (1) ακόμα ασφαλιστική περίοδο. 
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις υποχρεώσεις του 

(όπως ορίζονται από τη σύμβαση και το νόμο), η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από 

πλευράς Δήμου με όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 
Τρόπος πληρωμής 
Η συμπλήρωση των ασφαλίστρων θα γίνεται από τον ανάδοχο και η εξόφληση του θα 

γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία κάθε ασφαλιστήριου 

συμβολαίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο οποίο θα 

περιέχονται όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 
Κρατήσεις 
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Σε 

περίπτωση που κατά τη χρονική περίοδο που παρέχονται οι ασφαλιστικές υπηρεσίες 

επιβληθούν φόροι, τέλη, κρατήσεις ή καταργηθούν ορισμένοι από αυτούς που 

ισχύουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους 

λογαριασμούς του αναδόχου ενώ πιστοποιείται το ανωτέρω ποσό στους 

λογαριασμούς. 

Το συμβόλαιο δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου (άρθρο 2 ΝΔ189/73). Το αναλογικό 

τέλος χαρτοσήμου σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) που επιβάλλεται σε αποδείξεις 

πληρωμής ασφαλίστρων βαρύνει μόνο τον ασφαλιστή. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης.  

Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να αναιρέσει ή να διακόψει την ασφάλιση των 

οχημάτων και μηχανημάτων σε περίπτωση μη καταβολής των ασφαλίστρων που θα 

προέρχονται από πραγματικό ή νομικό κώλυμα. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 
Αναπροσαρμογή τιμών 
Οι συμβατικές τιμές προσφοράς ισχύουν και δεσμεύουν τον Ανάδοχο για όλο το 

χρονικό διάστημα που διαρκεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης για ακόμα ένα έτος επιτρέπεται η 

αναπροσαρμογή των τιμών, με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα καταθέσει εκ νέου 

προσφορά στην οποία θα αναφέρεται η μέθοδος αναπροσαρμογής και η Υπηρεσία θα 
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την κάνει δεκτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 17  
Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε περίληψη κατά τα νόμιμα. Επίσης, περίληψη της 

παρούσας θα αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, 

στη Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος για γνώση 

των ενδιαφερόμενων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού. 

 

ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ανασύνταξη της μελέτης του 
έργου: έργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής» 
Αρ. Απόφ.:115/2013 

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

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

περί «οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: ανασύνταξη της μελέτης του έργου: 

έργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.54/2013 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 Καμαρινό Παντελή, Αγρονόμο 

Τοπογράφο Μηχανικό, με έδρα Μεσολογγίου 26, Αθήνα, με πτυχίο Α’ τάξης στην 

κατηγορία 13, έναντι του ποσού 4.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ήτοι 4.920,00 ευρώ. 

Στις 25.06.2013 ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε τη μελέτη με 

τίτλο: «ανασύνταξη της μελέτης του έργου: έργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού 

Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής» και πιστοποίησε ότι η μελέτη έχει ποσοτικά και 

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

υποχρεώσεις του.  

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

άρθρου 37 του Ν.3316/2005. 

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

http://www.lavreotiki.gr/
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- Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 

- Την υπ’ αριθμ. 54/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

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

- Την με ημερομηνία 25.06.2013 εγκριτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου 

αποφασίζει ομόφωνα 
εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη με τίτλο: «ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ», η οποία εκπονήθηκε και παραδόθηκε εμπρόθεσμα από τον κο Καμαρινό 

Παντελή, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, με έδρα Μεσολογγίου 26, Αθήνα, με 

πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 13 (μελέτες υδραυλικών έργων). 

 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Απόδοση λογαριασμού και έγκριση 
δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 157Α/2013 
Αρ. Απόφ.:116/2013 

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

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «απόδοσης λογαριασμού και έγκριση δαπάνης 

για το χρηματικό ένταλμα 157Α/2013».  

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο πρόεδρος 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με 

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά 

και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του ανωτέρω θέματος, το οποίο δεν 

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

«απόδοσης λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 157Α/2013», 

μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

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

αριθμ. πρωτ:15175/10.07.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ. 80/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της 

πίστωσης ποσού 940,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013 για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, για τη 

φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. 

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Στόμης Κωνσταντίνος, ΔΕ 24 

Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’. 

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

γίνει εντός τριμήνου από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, δηλαδή μέχρι την 

28.08.2013.  

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 939,64 ευρώ και επέστρεψε το υπόλοιπο ποσό 

0,36 ευρώ με το υπ’ αριθμ. 474/2013 γραμμάτιο είσπραξης. 

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 Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

του από 17.05.59 Β.Δ/τος, 

− την υπ’ αριθμ.80/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:15175/10.07.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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 υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Στόμη Κωνσταντίνο, ΔΕ24 

Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’ από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί για την 
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πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, για τη φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού. 

 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: 
«μελέτη αποτύπωσης περιοχής οδού Λυκούργου Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.:117/2013 

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

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: 

«μελέτη αποτύπωσης περιοχής οδού Λυκούργου Κερατέας».  

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο πρόεδρος 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με 

την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο 

θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά 

και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του ανωτέρω θέματος, το οποίο δεν 

περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

«οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «μελέτη αποτύπωσης περιοχής οδού 

Λυκούργου Κερατέας», μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Με την υπ’ αριθμ.18/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

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

συγκεκριμένη μελέτη ανήκει στην κατηγορία 16 (τοπογραφικές μελέτες). 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 στην κα Αικατερίνη Δημητριάδη, Τοπογράφο 

Μηχανικό, με έδρα στον Άλιμο, οδός Μιαούλη 7, κάτοχο μελετητικού πτυχίου Α’ τάξης 

στην κατηγορία 16, με ΑΦΜ 124730370, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, έναντι του ποσού 

των 5.900,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ήτοι 7.257,00 ευρώ, σύμφωνα με την προσφορά 

της. 
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Στις 28.12.2012 ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε την «μελέτη 

αποτύπωσης περιοχής οδού Λυκούργου» και πιστοποίησε ότι η μελέτη έχει ποσοτικά 

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

υποχρεώσεις της.  

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

άρθρου 37 του Ν.3316/2005. 

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

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

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 

- Την υπ’ αριθμ. 18/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

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

- Την με ημερομηνία 28.12.2012 εγκριτική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου 

αποφασίζει ομόφωνα 
εγκρίνει και παραλαμβάνει την «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΔΟΥ 

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ», η οποία εκπονήθηκε και παραδόθηκε εμπρόθεσμα από 

την κα Αικατερίνη Δημητριάδη, Τοπογράφο Μηχανικό, με έδρα στον Άλιμο, οδός 

Μιαούλη 7, κάτοχο μελετητικού πτυχίου Α’ τάξης στην κατηγορία 16 (τοπογραφικές 

μελέτες), με ΑΦΜ 124730370, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου. 

 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

Ο Πρόεδρος  
 

 

 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 

Παπανικολάου Νικόλαος 

 

Κατσουνάκης Κυριάκος 

 

Σαλίβερος Γιώργος 
 


	ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
	Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
	Α. ΓΕΝΙΚΑ
	Η  κλειόμενη χρήση 2012 χαρακτηρίζεται κυρίως  από τα παρακάτω:
	Β. ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
	αποφασίζει ομόφωνα


