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

της 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 29 Ιουλίου 2013 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Δευτέρα, ώρα 13:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 25.07.2013 

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: Παρέμβαση Δήμου σε δίκη μεταξύ Αικ. Γκαντιά & λοιπών και Δημοσίου 
Αρ. Απόφ.:118/2013 

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 

«παρέμβασης δήμου σε δίκη μεταξύ Αικ. Γκαντιά & λοιπών και Δημοσίου» έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 24.07.2013 εισήγηση του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Με την κοινοποίηση των συνημμένων αιτήσεων αντικαταστάσεως και ορκίσεως  

πραγματογνώμονα,  η Νομική Υπηρεσία του Δήμου, έλαβε για πρώτη φορά γνώση,  ότι 

: 

        Οι Αικατερίνη  Γκαντιά - Βοσνάκη, Ελένη Πιατσιδιανάκη - Βοσνάκη  και  Ιωάννη 

Βοσνάκης, είχαν καταθέσει την από 15/9/1989 αγωγή  ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, διεκδικώντας  δημόσια 

έκταση εμβαδού 44.304  μ2, στη θέση «ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ» Κερατέας  και   ότι  

        Κατά τη διαδικασία, μεταξύ άλλων, που είχαν παρέμβη στη δίκη (Ιερά Μητρόπολη 

Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Ιερός Ναός ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, Σύλλογοι  της περιοχής 
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κλπ), είχε ασκήσει  πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου  και ο τότε  

Δήμος Κερατέας.  
     Έτσι λοιπόν,  μετά την έκδοση της  υπ’ αριθμ. 6105/2008  αποφάσεως του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που διέταξε συμπληρωματική 

πραγματογνωμοσύνη  και αφού αντικαταστάθηκε  ο διορισθείς πραγματογνώμονας, έχει 

ορισθεί  δικάσιμος για την όρκιση του νέου πραγματογνώμονα Παναγιώτη  Γ. 

Σουλάνδρου, η 17/9/2013  και  έχει κληθεί  σ’ αυτήν ο Δήμος  Λαυρεωτικής, ως 

διάδικος. 

     Επειδή, παράσταση κατά την όρκιση δεν είναι απαραίτητη, παρά μόνον εάν 
επιθυμούμε να διορίσουμε με προφορική δήλωση, για λογαριασμό του Δήμου, 

τεχνικό σύμβουλο,  ο  οποίος  θα βοηθήσει με τις τεχνικές του γνώσεις, μπορεί δε να 

παρίσταται σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις όπου παρίσταται και ο 

πραγματογνώμονας, και μπορεί να καταθέσει τη γνώμη για την έκθεση του 

πραγματογνώμονα .   

     Παρακαλώ  να αποφασίσετε  προ της δικασίμου σχετικώς, δηλαδή: 

1) εάν θα διορίσουμε ή όχι τεχνικό σύμβουλο προς υποστήριξη των απόψεων του 

Ελληνικού Δημοσίου, 

2) σε θετική περίπτωση,  ποιόν μηχανικό θα διορίσουμε ως τεχνικό σύμβουλο  και 

3)   για την έγκριση της αμοιβής του.  

     Επίσης, επειδή όπως προκύπτει από την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 6105/2008 απόφαση 

του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τον τότε Δήμο Κερατέας  εκπροσώπησε ο 

δικηγόρος κ. Φώτιος Φακάς, παρακαλώ να  αποφασίσετε, εάν θα συνεχίσει ή όχι την 

εκπροσώπηση του Δήμου ο ανωτέρω  συνάδελφος». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την (α) αίτηση ορκίσεως πραγματογνώμονα ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών και (β) την αίτηση αντικατάστασης πραγματογνώμονα, ενώπιον 

του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν στο Δήμο με 

αριθμό πρωτ:15799/19.07.2013. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό ενός τεχνικού συμβούλου – 

εξωτερικού συνεργάτη για λογαριασμό του Δήμου, έπειτα από διαδικασία συλλογής 

προσφορών, προκειμένου να βοηθήσει με τις τεχνικές του γνώσεις και να παρίσταται 

σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις όπου παρίσταται και ο πραγματογνώμονας. 

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

− Την από 24.07.2013 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, 
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− την αίτηση ορκίσεως πραγματογνώμονα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, 

−  την αίτηση αντικατάστασης πραγματογνώμονα, ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών,  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
τον ορισμό ενός τεχνικού συμβούλου – εξωτερικού συνεργάτη για λογαριασμό του 

Δήμου Λαυρεωτικής, έπειτα από διαδικασία συλλογής προσφορών, προκειμένου να 

βοηθήσει με τις τεχνικές του γνώσεις και να παρίσταται σε όλες τις διαδικαστικές 

πράξεις όπου παρίσταται και ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των Αικατερίνη  

Γκαντιά - Βοσνάκη, Ελένη Πιατσιδιανάκη - Βοσνάκη  και  Ιωάννη Βοσνάκη, οι οποίοι 

καταθέσαν την από 15/9/1989 αγωγή  ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, διεκδικώντας  δημόσια έκταση εμβαδού 44.304  

m2, στη θέση «ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ» Κερατέας. 

ΘΕΜΑ: Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά του 
υπ’ αριθμ.2745/28.08.2013 Πρωτοκόλλου Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης του 
Δασάρχη Λαυρίου σχετικά με τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού 
Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.:119/2013 

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 

«άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά του υπ’ 

αριθμ.2745/28.08.2013 Πρωτοκόλλου Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης του Δασάρχη 

Λαυρίου σχετικά με τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Λαυρίου», έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις 25.07.2013 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής το υπ’ 

αριθμ.πρωτ.2745/28.08.2012 Πρωτόκολλο Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης (Π.Ε.Ε.Α.) 

του Δασάρχη Λαυρίου, με το οποίο επιβλήθηκε σε βάρος του Δήμου ειδική 

αποζημίωση ποσού  706.543,80 ευρώ για τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού 

Καθαρισμού (εργοστάσιο) Λαυρίου. 

Σύμφωνα με την από 25.07.2013 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου, η εν λόγω 

Ειδική Αποζημίωση επιβάλλεται ετησίως διότι το παραπάνω έργο έχει γίνει χωρίς την 

απαιτούμενη άδεια (αυθαίρετα), σε δημόσια έκταση, που αφενός μεν δεν έχει 

παραχωρηθεί στο Δήμο Λαυρεωτικής, αφετέρου δε αποτελεί χαρακτηρισμένη δασική 

έκταση. 
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Βάσει  αυτών  των  δεδομένων το Δασαρχείο Λαυρίου στράφηκε σε βάρος του πρώην 

Δήμου Λαυρεωτικής  και  έχει προβεί σε μία σειρά ενεργειών, τις οποίες  ο Δήμος  

αντίστοιχα προσπάθησε να αντιμετωπίσει -ακυρώσει. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου με το από 25.07.2013 έγγραφό του εισηγείται την 

άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά του ανωτέρω 

Πρωτοκόλλου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των (20) ημερών από την 

επίδοση, προκειμένου να αποφευχθεί η άμεση βεβαίωση του εν λόγω ποσού στη 

Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη, κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων).   

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη το από 25.07.2013 

ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου του Δήμου και έπειτα από διαλογική 

συζήτηση 

                                       αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Εγκρίνει την άσκηση αίτησης ακύρωσης του Δήμου Λαυρεωτικής, ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου, για την ακύρωση του ως άνω με αριθμό 2745/28.08.2012 

Πρωτοκόλλου Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης του Δασάρχη Λαυρίου. 

Β. Εξουσιοδοτεί το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, Τσώνο Αλέξανδρο του Ηρακλή, να 

παραστεί κατά την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη έπειτα από αναβολή ή 

ματαίωση προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου. 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00 ευρώ 
στον ΚΑ 20-6411 για την πληρωμή διοδίων της Αττικής Οδού (διελεύσεις 
απορριμματοφόρων Δήμου Λαυρεωτικής) 
Αρ. Απόφ.:120/2013 

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 5.000,00 ευρώ στον ΚΑ 20-

6411 για την πληρωμή διοδίων της Αττικής Οδού» έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.ΔΥ/18.07.2013 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Σας γνωρίζουμε ότι  για τη μεταφορά απορριμμάτων στα ΧΥΤΑ Φυλής με το 

επικαθήμενο όχημα μεταφοράς απορριμμάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5520, 

απαιτείται η καταβολή της δαπάνης του ποσού των 5.000,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου 

υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, για την πληρωμή των διοδίων της Αττικής Οδού, 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τα άρθρα 

32, 34,37 του από 17-5-59 Β.Δ. Κατόπιν αυτού παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

1- τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013. 

2- την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του μόνιμου 

υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Χρήστου Μπογιατζόγλου, ΔΕ35- 

Δενδροκηπουρών, με βαθμό Γ’. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από τον ανωτέρω αναφερόμενο υπάλληλο 

παρακαλούμε να ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος 

προπληρωμής». 

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/18.07.2013 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 5.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 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 του οχήματος του 

Δήμου Λαυρεωτικής, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5520. 

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

υπάλληλο, μέχρι την 29.10.2013. 

ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:121/2013 

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 

«έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λαυρεωτικής» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η 

Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά 

τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση 
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των εσόδων – εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν 

παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε από την 

παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 ορίζονται τα ακόλουθα: 

«Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών 

υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, 

ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της 

έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της 

μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 

από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου.  

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 

διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον 

προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να 

εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 

αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο 

πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε 

να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση 

αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να 

περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. 

οικ.40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011, τεύχος Β’) «καθορισμός των στοιχείων 

τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο από την 

Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του 

οικείου Δήμου ή οικείας Περιφέρειας αντίστοιχα. 

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των 

δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται 

στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 16496/25.07.2013 

έγγραφό της υπέβαλλε στην Οικονομική Επιτροπή την έκθεση εσόδων – εξόδων του Β’ 

τριμήνου έτους 2013 (χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως 30.06.2013), προκειμένου 
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αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το 

ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 

- την περ. β της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

- την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία 

περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των 

Δήμων και των Περιφερειών» 

- την αριθμ. πρωτ: 16496/25.07.2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 του 

Δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως: 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/6/2013 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 
1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 12415103,37 4087310,26 0,329221 3628337,32 0,292252 0,887708 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 71000 54154 0,762732 21154 0,297944 0,390627 
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 30000 6106,08 0,203536 6106,08 0,203536 1 
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 5900966,04 1949125,62 0,330306 1524109,25 0,258281 0,781945 
4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 774290,33 298065,69 0,384953 297965,69 0,384824 0,999665 
5 Φόροι και εισφορές 1166306,88 307298,7 0,26348 306442,13 0,262746 0,997213 
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 4384340,12 1452273,12 0,331241 1452273,12 0,331241 1 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 88200 20287,05 0,230012 20287,05 0,230012 1 
1 Έκτακτα έσοδα 12320639,5 4990482,75 0,405051 4990482,75 0,405051 1 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 6235530,39 3727739,39 0,597822 3727739,39 0,597822 1 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 5894609,11 1174653,3 0,199276 1174653,3 0,199276 1 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 1500 1500 1 1500 1 1 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 180500 83683,85 0,463622 83683,85 0,463622 1 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 8500 2906,21 0,341907 2906,21 0,341907 1 
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 2076000 2038763,98 0,982064 1339908,41 0,645428 0,657216 

21 Τακτικά έσοδα 2073000 2031756,98 0,980105 1337778,1 0,645334 0,658434 
22 Έκτακτα έσοδα 3000 7007 2,335667 2130,31 0,710103 0,304026 
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 4193335,95 4077200,97 0,972305 383669,97 0,091495 0,094101 

31 Εισπράξεις από δάνεια 465000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3728335,95 4077200,97 1,093571 383669,97 0,102906 0,094101 
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2363434,88 1046458,45 0,44277 844355,54 0,357258 0,80687 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2317934,88 1045849,7 0,451199 843746,79 0,364008 0,806757 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 45500 608,75 0,013379 608,75 0,013379 1 
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1862280,93           

  Σύνολα εσόδων 35230794,63 16240216,41   11186753,99     



 
ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 9 από 25 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/6/2013 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 14352213,86 12859462,8 0,895992 5350330,36 0,3727878 4799238,1 4518891,44 0,3148568 0,8446005 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4431151,65 4366715,38 0,985458 1846457,32 0,4166992 1839685,67 1839685,67 0,415171 0,9963326 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 531495 497444 0,935934 158997,09 0,2991507 156168,09 156168,09 0,293828 0,9822072 
62 Παροχές τρίτων 3453741,26 3111881,46 0,901018 1178511,64 0,3412275 871525,78 765362,55 0,2216039 0,6494315 
63 Φόροι - τέλη 26700 24200 0,906367 4409,37 0,1651449 241,5 241,5 0,0090449 0,0547697 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 766735,89 726663,85 0,947737 39795,91 0,051903 30863,16 20348,49 0,0265391 0,5113211 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 488776,61 446440,61 0,913384 209955,97 0,429554 209955,97 209955,97 0,429554 1 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 965356,07 823366,13 0,852914 414754,82 0,4296392 196349,69 176680,93 0,1830215 0,4259889 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3681257,38 2862751,38 0,777656 1497448,24 0,4067763 1494448,24 1350448,24 0,3668443 0,901833 
68 Λοιπά Έξοδα 7000 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 

7 Επενδύσεις 7710168,53 4183327,07 0,542573 1306597,88 0,1694642 1260243,65 1149135,05 0,1490415 0,8794864 
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1235321,67 240797,59 0,194927 140452,29 0,1136969 119492,74 48768,01 0,039478 0,3472212 
73 Έργα 5919497,7 3745922,62 0,632811 1138897,32 0,1923976 1113502,64 1083537,77 0,1830456 0,951392 
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 555349,16 196606,86 0,354024 27248,27 0,0490651 27248,27 16829,27 0,0303039 0,6176271 
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 13150499,1 9927701,63 0,75493 7625193,55 0,5798406 6627169,51 5656303,51 0,4301208 0,7417915 
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2019746,53 2012937,82 0,996629 1341646,73 0,6642649 1054186,93 990576,44 0,4904459 0,7383288 
82 Αποδόσεις 2341414,81 2341414,81 1 763062,63 0,3258981 978081,12 977970,15 0,4176834 1,2816381 
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 5573349 5573349 1 5520484,19 0,9905147 4594901,46 3687756,92 0,661677 0,6680133 
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 3215988,76 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 

9 Αποθεματικό 17913,14                 
  Σύνολα δαπανών 35230794,63 26970491,5   14282121,79   12686651,3 11324330     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 

  τέλος Προηγ. 
Έτους 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

2ο Τρίμηνο 2013 Μεταβολή 
% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.270.107,59 6.605.653,65 7.065.397,89 1,07 
  Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 4.280.872,14 4.617.983,90 5.077.781,79 1,10 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00   
3. Λοιπές απαιτήσεις 1.989.235,45 1.987.669,75 1.987.616,10 1,00 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.943.741,88 1.655.409,42 1.748.775,70 1,06 
1. Ταμείο 984,93 7.637,43 4.703,74 0,62 
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.942.756,95 1.647.771,99 1.744.071,96 1,06 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.858.995,18 1.858.995,18 220.553,77 0,12 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 33.231,43 33.231,43 0,00 0,00 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.825.763,75 1.825.763,75 220.553,77 0,12 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 3.566.836,00 3.489.680,43 3.425.597,98 0,98 
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 3.281.716,74 3.281.716,74 3.281.716,74 1,00 
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 285.119,26 207.963,69 143.881,24 0,69 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.106.991,77 6.632.605,40 3.268.555,64 0,49 
1. Προμηθευτές 6.450.180,07 6.331.966,81 2.978.848,92 0,47 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 151.672,58 137.105,41 74.104,52 0,54 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 190.826,97 0,00 2.110,98   
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 314.312,15 163.533,18 213.491,22 1,31 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 576.833,70 575.242,24 4.776,74 0,01 
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00   
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 576.833,70 575.242,24 4.776,74 0,01 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00   
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Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής 

απόφασης. 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2013 
Αρ. Απόφ.:122/2013 

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/25.07.2013 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/25.07.2013 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 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕ
ΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣ

ΗΣ 
1 25-7131.002 Αντλία αντλιοστασίου Πλάκας 15.000,00 € 6.000,00 € Α-941 

2 30-7131.001 

Προμήθεια οργάνων για την 
παιδική χαρά στην Κακή 
Θάλασσα Κερατέας 7.000,00 € 7.000,00 € Α-942 

3 20-6672 

Βούρτσες πλευρικές για τα 
μηχανικά σάρωθρα ΜΕ 88161 
& ΜΕ 101575 8.000,00 € 2.855,00 € Α-943 

4 10-7135 Προμήθεια 4 ανεμιστήρων 2.000,00 € 300,00 € Α-944 
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5 10-6615.001 Έκδοση φωτοτυπιών 1.000,00 € 112,84 € Α-945 

6 25-6495.001 
Επισκευή πιστολέτου 
υπηρεσίας ύδρευσης 5.000,00 € 430,50 € Α-946 

7 20-7321.001 

Έκδοση πιστοποιητικού 
ηλεκτρολόγου για 
ηλεκτροδότηση περιμετρικού 
φωτισμού γηπέδου στον 
οικισμό Λεγραινών 5.000,00 € 555,00 € Α-947 

8 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 6.000,00 € 3.000,00 € Α-948 

9 25-7131.001 

Προμήθεια αντλίας λυμάτων 
για τις εγκαταστάσεις του 
Βιολογικού Καθαρισμού 
Κερατέας 116.371,00 € 4.305,00 € Α-949 

10 25-6261.001 

Τοποθέτηση αντλίας λυμάτων 
στις εγκαταστάσεις του 
Βιολογικού Καθαρισμού 
Κερατέας 26.671,00 € 4.500,00 € Α-950 

11 20-6634 

Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας για τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας 
& Ηλεκτροφωτισμού 8.000,00 € 1.050,00 € Α-951 

12 20-7131.003 
Προμήθεια ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού 25.200,00 € 2.830,00 € Α-952 

13 30-7135.001 

Προμήθεια πινακίδων 
σήμανσης & λοιπός 
εξοπλισμός 5.000,00 € 3.000,00 € Α-954 

14 35-7131 

Μηχανήματα & λοιπός 
εξοπλισμός για την Υπηρεσία 
Πρασίνου 4.000,00 € 390,00 € Α-955 

15 35-6693 Προμήθεια λιπασμάτων 7.000,00 € 1.570,00 € Α-956 
16 35-6692 Προμήθεια φυτών 4.000,00 € 435,00 € Α-957 

17 35-6693 
Προμήθεια φυτοπαθολογικού 
υλικού 7.000,00 € 5.430,00 € Α-958 

18 30-7411.025 

Εκπόνηση σχεδίων 
αποτύπωσης υφισταμένης και 
μελλοντικής κατάστασης των 
επεμβάσεων στο συγκρ.2-4 
δημ .σχολείο 4.920,00 € 4.920,00 € Α-959 

19 00-6494 
Έξοδα συμβολαιογράφων και 
δικαστικών επιμελητών 1.500,00 € 1.482,00 € Α-960 

ΘΕΜΑ: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής (πρακτικό 
Επιτροπής με ημερομηνία 14.05.2013) 
Αρ. Απόφ.:123/2013 

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 «συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής (πρακτικό 
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Επιτροπής με ημερομηνία 14.05.2013)» 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 14.05.2013 πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των 

ακόλουθων οχημάτων: 

1. ΚΗΙ 9619 ΥΔΡΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει ετήσια  

προγραμματισμένη  συντήρηση  οχήματος.  

2. ΚΥ 7941 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει ετήσια  

προγραμματισμένη  συντήρηση  οχήματος. 

3. ΚΗΗ 5531 ΥΔΡΟΦΟΡΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει  ετήσια  

προγραμματισμένη  συντήρηση  οχήματος. 

4. ΚΗΥ-8431 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει  ετήσια  

προγραμματισμένη  συντήρηση  οχήματος.  

5. ΜΕ 123868 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει   

ετήσια  προγραμματισμένη  συντήρηση  οχήματος. 

6. ΜΕ 123869 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει  

ετήσια  προγραμματισμένη  συντήρηση  οχήματος. 

7. ΚΗΗ 5504 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ:  Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει ετήσια  

προγραμματισμένη  συντήρηση  οχήματος. 

8. ΚΗΗ 5505 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει  ετήσια  

προγραμματισμένη  συντήρηση  οχήματος. 
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9. ΚΗΟ 6022 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ: Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει  ετήσια  

προγραμματισμένη  συντήρηση  οχήματος.  

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, 

− Το με ημερομηνία 14.05.2013 πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης & 

Επισκευής Οχημάτων  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

1. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΙ 9619 υδροφόρου οχήματος στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 939,72 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 369,00 € σε βάρος του ΚΑ 25-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 570,72 € σε βάρος του 

ΚΑ 25-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

2. Αναθέτει την επισκευή του ΚΥ 7941 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 714,34 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 468,34 € σε βάρος του 

ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

3. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5531 υδροφόρου οχήματος στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 939,72 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 369,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 570,72 € σε βάρος του 

ΚΑ 20-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

4. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΥ 8431 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 726,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 480,00 € σε βάρος του 

ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

5. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 123868 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 714,34 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 468,34 € σε βάρος του 

ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

6. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 123869 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 714,34 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 468,34 € σε βάρος του 

ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

7. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5504 ημιφορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 714,34 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 468,34 € σε βάρος του 

ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

8. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5505 ημιφορτηγού στον κο Ρώμα Σπύρο, 

συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 

125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 714,34 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 246,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 468,34 € σε βάρος του 

ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

9. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6022 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Ρώμα 

Σπύρο, συνεργείο αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με 

ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 2.349,30 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διαθέτει πίστωση ποσού 1.476,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την εργασία και ποσού 873,30 € σε βάρος του 

ΚΑ 70-6671 για την προμήθεια των ανταλλακτικών. 

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

εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 

11. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στα ονόματα των αναδόχων και με 

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

κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά 
την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λαυρεωτικής 
(αρ. πρωτ: 16355/24.07.2013 πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού) 
Αρ. Απόφ.:124/2013 

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 7Ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης του αποτελέσματος του πρόχειρου 

διαγωνισμού που αφορά την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του 

Δήμου Λαυρεωτικής (αρ. πρωτ: 16355/24.07.2013 πρακτικό Επιτροπής 

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

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

«ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Λαυρεωτικής», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ. 

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

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

6253, 70-6253 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013 για 

τα ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων. 

− Την υπ’ αριθμ.53/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η 

συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών. 
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− Την υπ’ αριθμ.114/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η 

έγκριση της μελέτης και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

− Την υπ’ αριθμ. 424/2013 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, περίληψη της 

οποίας αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δημοσιεύθηκε στην 

εφημερίδα «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», κατά τα νόμιμα. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 24 Ιουλίου 2013, στο Δημοτικό Κατάστημα 

Λαυρεωτικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών. 

Ακολούθως, συντάχθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ:16355/24.07.2013 πρακτικό διενέργειας 

πρόχειρου διαγωνισμού, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 24 Ιουλίου του έτους 2013, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & 

Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 53/2013 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο μειοδοτικό 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.424/12.07.2013 απόφαση 

Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την εργασία «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 

δαπάνης 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στην εφημερίδα 

«ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» και αναρτήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής, στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι 

υπάλληλοι του Δήμου Λαυρεωτικής: 

1. Νεκταρία Βικελή, ΔΕ1 Διοικητικού 

2. Ζωή Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Σταμάτιος Καρράς, ΔΕ1 Διοικητικού, ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του 

τακτικού μέλους Καλλιόπης Βερβέρη, η οποία απουσιάζει με κανονική άδεια 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην παραλαβή των φακέλων των προσφορών 

από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και όσων είχαν κατατεθεί νωρίτερα στην 

Υπηρεσία. Οι φάκελοι μονογράφησαν και αριθμήθηκαν.  

Στο διαγωνισμό προσφορά κατέθεσαν οι ακόλουθοι: 

Α- Ευρωπαϊκή Πίστη, ανώνυμος εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έδρα Λεωφόρος 

Κηφισίας 274, Χαλάνδρι, δια του εκπροσώπου της Νικολάου Βουδούρη του 

Θεοδώρου. 
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Αργότερα και μετά την παρέλευση της οριζόμενης από τη διακήρυξη ώρας (11:00) 

και αφού δεν παρουσιάσθηκε άλλος ενδιαφερόμενος, η Επιτροπή κήρυξε το τέλος της 

διαδικασίας επίδοσης προσφορών. 

Η Επιτροπή, ακολούθως, προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων με τα 

δικαιολογητικά και συντάχθηκε ο πίνακας των δικαιολογητικών, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού. 

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που κατατέθηκαν από 

τον κο Βουδούρη Νικόλαο, ως εκπρόσωπο της εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 

διαπίστωσε ότι προσκομήθηκαν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό. Συνεπώς, η προσφορά της γίνεται δεκτή. 

Ακολούθως, τα μέλη της Επιτροπής μονοέγραψαν και αποσφράγισαν το 

φάκελο της οικονομικής προσφοράς, η οποία έχει ως ακολούθως:  

Ευρωπαϊκή Πίστη.- ασφαλιστική εταιρεία, με οικονομική προσφορά ποσού: 

- 28.283,00 ευρώ για τα οχήματα της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 

- 20.240,00 ευρώ για τα οχήματα της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής 

συνολικά:  48.523,00 ευρώ. 

Α. Παρεχόμενες καλύψεις 

Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων & επιβαινόντων Κεφ. 1.000.000,00 ευρώ ανά θύμα 

Υλικές ζημιές έναντι τρίτων Κεφ. 1.000.000,00 ευρώ ανά 

ατύχημα 

Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο Κεφ. 30.000,00 ευρώ 

Α.Ε. εντός φυλασσόμενων χώρων και κατά τη 

μεταφορά 

Ισχύει 

Φροντίδα ατυχήματος Ισχύει 

Προστασία bonus malus Ισχύει 

Πυρός & τρομοκρατικές ενέργειες 3.000,00 ευρώ 

Θραύση κρυστάλλων Ε.Ι.Χ. Κεφ. 3.000,00 ευρώ 

Θραύση κρυστάλλων λοιπές χρήσεις Κεφ. 1.000,00 ευρώ 

 

Β. Για τα ΦΙΧ απορριμματοφόρα και τα μηχανήματα έργου – γερανοφόρα – 

καλαθοφόρα: 

Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων από τη λειτουργία ως 

εργαλείο 

Κεφ. 206.000,00 ευρώ 

Υλικές ζημιές έναντι τρίτων από τη λειτουργία ως εργαλείο Κεφ. 41.000,00 ευρώ 
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Γ. Για τα οχήματα που προμηθεύτηκε ο Δήμος με χρηματοδοτική μίσθωση 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

1 ΚΗΙ 7333 25.000 

2 ΚΗΙ 7310 24.000 

3 ΚΗΙ 7307 40.000 

4 ΜΕ 88161 32.000 

5 ΚΗΙ 7331 30.000 

6 ΜΕ 92120 26.000 

7 ΜΕ 94682 85.000 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

2. τις διατάξεις της παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως 

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

3. την υπ’ αριθμ.114/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και διατέθηκε η απαιτούμενη 

πίστωση, 

4. την υπ’ αριθμ.424/12.07.2013 διακήρυξη Δημάρχου, 

5. κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη, Ανώνυμος 

Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, με έδρα Λεωφόρος Κηφισίας 274, Χαλάνδρι, με ΑΦΜ 

094060402, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, η οποία στον παρόντα διαγωνισμό 

εκπροσωπήθηκε από τον κο Βουδόυρη Νικόλαο του Θεοδώρου, με ΑΔΤ ΑΚ 685592, 

σύμφωνα με την κατατεθείσα οικονομική προσφορά της, στο συνολικό ποσό των 

48.523,00 ευρώ. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής θα γίνει με απόφαση της  Οικονομικής 

Επιτροπής». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
6. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

7. τις διατάξεις της παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως 

προστέθηκαν με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, 
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8. την υπ’ αριθμ.114/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

9. την υπ’ αριθμ.424/12.07.2013 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

10. κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

                                        αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ: 16355/24.07.2013 πρακτικό Διενέργειας 

Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών. 

Β. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, που διεξήχθη 

στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής την 24η Ιουλίου του έτους 2013 και αφορά την 

ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λαυρεωτικής, την 

εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη, Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, με έδρα 

Λεωφόρος Κηφισίας 274, Χαλάνδρι, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων 

Επιχειρήσεων, η οποία στον διαγωνισμό εκπροσωπήθηκε από τον κο Βουδόυρη 

Νικόλαο του Θεοδώρου, με ΑΔΤ ΑΚ 685592, σύμφωνα με την κατατεθείσα 

οικονομική προσφορά της, στο συνολικό ποσό των 48.523,00 ευρώ. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης της εργασίας. 

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή τέλους ανανέωσης παράτασης χρόνου ταφής των 
Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:125/2013 

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 «αναπροσαρμογής τέλους ανανέωσης παράτασης χρόνου ταφής των 

Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 

16281/23.07.2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας (Τμήμα Εσόδων), όπου 

αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Σας γνωρίζουμε ότι η τελευταία αναπροσαρμογή των τελών των Κοιμητηρίων του 

Δήμου Λαυρεωτικής  έγινε με την υπ’ αριθμ. 334/2011 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Τα τέλη της παράτασης χρόνου ταφής  που ισχύουν ανά έτος μετά την 

πάροδο των τριών ετών σε τάφο τριετούς χρήσης, έχουν ως εξής : 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ .  
α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 8,00 € ανά μήνα.(96,00 € 

το χρόνο). 

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

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



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 21 από 25 

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

Λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών και ύστερα από προσέλευση πλήθους  

πολιτών  οι οποίοι κατέχουν τάφους μη παραχωρημένους επί σειρά ετών και κατόπιν 

πολλών παραπόνων παρακαλούμε όπως γίνει μείωση στο ποσό πέραν της εξαετίας». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

ότι ειδικά για την παράταση του χρόνου ταφής πέραν της εξαετίας το ποσό των 

480,00 ευρώ ανά έτος είναι πολύ υψηλό και πρότεινε τη μείωση του ποσού σε 

100,00 ευρώ ανά έτος.  

Επιπλέον, πρότεινε για τους δικαιούχους παλαιών τάφων, για τους οποίους 

δεν προκύπτουν στοιχεία αγοράς από την Υπηρεσία, αλλά αποδεδειγμένα τους 

ανήκουν να ισχύει η σημερινή τιμή αγοράς τάφου, δηλαδή 1.000,00 ευρώ. 

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

- Τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής, 

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

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ:16281/23.07.2013 εισήγηση της Υπηρεσίας 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή  του τέλους ανανέωσης 

παράτασης χρόνου ταφής των κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του 

Δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως: 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ 

α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος: 8,00 ευρώ ανά μήνα  

(96,00 ευρώ το χρόνο) 

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

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

δ) Πέραν της εξαετίας: 100,00 ευρώ το χρόνο 

Ειδικά για τους για τους δικαιούχους παλαιών τάφων, για τους οποίους δεν 

προκύπτουν στοιχεία αγοράς από την Υπηρεσία, αλλά αποδεδειγμένα τους ανήκουν 

να ισχύει η σημερινή τιμή αγοράς τάφου, δηλαδή 1.000,00 ευρώ. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής 
Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:126/2013 

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 
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θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής 

Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Λαυρεωτικής».  

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 

«έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

Δήμου Λαυρεωτικής», μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το ΔΥ/29.07.2013 έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, στο 

οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 

σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες και τις 

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

παρακάτω δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο 

πίνακα.  

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

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

− Την ΔΥ/29.07.2013 εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, 

− Την υπ’ αριθμ.23/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας 

προκαταβολής, 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της 

Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΩΝ 

1 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 
ΑΠΟΣΤ. ΜΠΑΣΤΑΛΙΑ 2/21.06.2013 Προμήθεια Φυτών 166,11 € 35-6692 

2 
ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΡ.  12/04.07.2013 

Περισυλλογή 
Χόρτων 123,00 € 

30-
7336.001 

3 
ΣΥΡΙΓΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. 23/04.07.2013 

Συντήρηση 
Παιδικής Χαράς 178,35 € 

30-
7332.002 

4 
ΑΠΙΚΟΣ Ν. - 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ε. Ο.Ε 789/11.06.2013 Συντήρηση Δ.Υ. 176,01 € 

25-
6662.020 

5 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. Α.Ε. 975/27.06.2013 

Προμήθεια 
Ηλεκτρολογικού 
υλικού 177,61 € 20.7135.002 

6 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. Α.Ε. 976/27.06.2013 

Προμήθεια 
Ηλεκτρολογικού 
υλικού 178,08 € 

20-
7135.002 

      ΣΥΝΟΛΟ 999,16 €   
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.:127/2013 

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 «αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης».  

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.  
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Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί 

«αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης», μπορεί να 

συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής το ΔΥ/29.07.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010 σε περίπτωση 

ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη 

απόφαση του διατάκτη ο οποίος είχε εγκρίνει την σχετική δαπάνη. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδέσμευση – 

ανατροπή των κατωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι 

οποίες είχαν εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και δεν  

εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει, προκειμένου τα ποσά αυτών να χρησιμοποιηθούν για 

να καλυφθούν νέες δαπάνες. 
Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  80-8121.001 Προμήθειες παγίων 1.414,50 894 909 

2.  80-8111 Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού – δικαστικές 
αποφάσεις 

7.800,00 243 928 

3.  30-6117.005 Αμοιβή ΣΟΕ για εκτίμηση 

ακινήτων 

770,00 234 929 

4.  00-6151.003 Δικαιώματα Κτηματικής 
Υπηρεσίας για μίσθωση 
παραλιών 

30.000,00 431 930 

5.  30-6041.001 Τακτικές αποδοχές έκτακτου 
προσωπικού 

8.000,00 110 931 

6.  30-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού 

2.000,00 120 932 

7.  30-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού 

1.000,00 120 953 

8.  80-8115.005 Ασφαλιστικές εισφορές  

ΔΗΚΕΔΗΛ 

2.096,15 145 934 

9.  80-8115.005 Ασφαλιστικές εισφορές  

ΔΗΚΕΔΗΛ 

62.895,44 249 933 

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

Π.Δ.113/2010, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και την ΔΥ/29.07.2013 εισήγηση της 

Οικονομικής Υπηρεσίας 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει την αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013, 

όπως αναφέρονται κατωτέρω: 
Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

10.  80-8121.001 Προμήθειες παγίων 1.414,50 894 909 

11.  80-8111 Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού – δικαστικές 
αποφάσεις 

7.800,00 243 928 

12.  30-6117.005 Αμοιβή ΣΟΕ για εκτίμηση 

ακινήτων 

770,00 234 929 

13.  00-6151.003 Δικαιώματα Κτηματικής 
Υπηρεσίας για μίσθωση 
παραλιών 

30.000,00 431 930 

14.  30-6041.001 Τακτικές αποδοχές έκτακτου 
προσωπικού 

8.000,00 110 931 

15.  30-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού 

2.000,00 120 932 

16.  30-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού 

1.000,00 120 953 

17.  80-8115.005 Ασφαλιστικές εισφορές  

ΔΗΚΕΔΗΛ 

2.096,15 145 934 

18.  80-8115.005 Ασφαλιστικές εισφορές  

ΔΗΚΕΔΗΛ 

62.895,44 249 933 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 

Παπανικολάου Νικόλαος 

 

Κατσουνάκης Κυριάκος 

 

Σαλίβερος Γιώργος 
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