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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  1 0 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

της 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 19 Ιουνίου 2014 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Πέμπτη, ώρα 13:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 19.06.2014 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 7 
Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κυριάκος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, Κατσουνάκης 
Κυράκος, Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος, Παμφίλης Απόστολος, Λουκάς; Δημήτριος 

Απόντα μέλη : - 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτημάτων για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014), με εφάπαξ καταβολή των κ.κ. Ζαρολιάγκη Ελευθερία, Κατσίκη 
Ανάργυρου, Τατσίδου Μαρίας, Λαζάρου Παναγιώτας 
Αρ. Απόφ.: 77/2014    

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 

περί αιτημάτων για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014), με 

εφάπαξ καταβολή των κ.κ. Ζαρολιάγκη Ελευθερία, Κατσίκη Ανάργυρου, Τατσίδου Μαρίας, Λαζάρου 

Παναγιώτας» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:13342/18.06.2014 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) παρ. Β) όσες 

ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως: 

Α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100 %) κατά τις Κ.Ε.Δ.Ε προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 

1) 12199/06/06/2014 αίτηση Ζαρολιάγκη Ελευθερίας, 

2) 11954/04-06-2014 αίτηση Κατσίκη Ανάργυρου, 

3) 11953/04-06-2014 αίτηση Κατσίκη Ανάργυρου, 

4) 11952/04-06-2014 αίτηση Κατσίκη Ανάργυρου. 
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5) 12736/11-06-2014 αίτηση Τατσίδου Μαρίας. 

6) 12762/11-06-2014 αίτηση Λαζάρου Παναγιώτας. 

Οι ανωτέρω οφειλέτες ζήτησαν την καταβολή εφάπαξ των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το Δήμο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου εισηγείται προς την 

Οικονομική Επιτροπή την καταβολή εφάπαξ των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το 

Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

την εφάπαξ καταβολή των ποσών, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά 

Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) 

- Την αριθμ. πρωτ: 13342/18.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Αποδέχεται τις αριθμ. πρωτ: 
1) 12199/06/06/2014 αίτηση Ζαρολιάγκη Ελευθερίας, 
2) 11954/04-06-2014 αίτηση Κατσίκη Ανάργυρου, 
3) 11953/04-06-2014 αίτηση Κατσίκη Ανάργυρου, 
4) 11952/04-06-2014 αίτηση Κατσίκη Ανάργυρου. 
5) 12736/11-06-2014 αίτηση Τατσίδου Μαρίας. 
6) 12762/11-06-2014 αίτηση Λαζάρου Παναγιώτας. 
Β. Εντάσσει τις οφειλές αυτών στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) 
και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή των ποσών, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτημάτων για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014), με εφάπαξ καταβολή των κ.κ. Διαπούλη Γεωργίου, Πιλάτου 
Μαρίας, Μεταξά Σταματίας 
Αρ. Απόφ.: 78/2014    
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 περί αιτημάτων 

για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014), με εφάπαξ καταβολή 

των κ.κ. Διαπούλη Γεωργίου, Πιλάτου Μαρίας, Μεταξά Σταματίας» έθεσε υπόψη των μελών της 
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Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:13388/18.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) παρ. Β) όσες 

ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως: 

Α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100 %) κατά τις Κ.Ε.Δ.Ε προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13116/16-06-2014 αίτησή του ο ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 

1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 335,58 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 23/10/2012 

Κύρια οφειλή 297,12 ευρώ 

Προσαυξήσεις 38,46 ευρώ 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 

3. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13121/16-06-2014 αίτησή της, η ΠΙΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση 

των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΙΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 

1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 222,33 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 09/08/2011 

Κύρια οφειλή 186,84 ευρώ 

Προσαυξήσεις 35,49 ευρώ 

Είδος οφειλής: Δημοτικά Τέλη 

4. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13375/18-06-2014 αίτησή της, η ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 

ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 

1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές της προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 1526,03 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α.  Ημερομηνία βεβαίωσης 14/10/2013 

Κύρια οφειλή 1447,70 ευρώ 

Προσαυξήσεις 78,33 ευρώ 
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Είδος οφειλής: Ύδρευση 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου  

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΔΙΑΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 333,58 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 

προστίμων, συνολικού ποσού 38,46 ευρώ.  

Β. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΙΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ προς το 

Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

την εφάπαξ καταβολή του ποσού 222,33 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 

από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 

35,49 ευρώ.  

Γ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της  της ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ του 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 1526,03 ευρώ, με απαλλαγή κατά 

ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 

των προστίμων, συνολικού ποσού 78,33 ευρώ.  
Δ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη 

καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας 

αίτησης.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) 

- Την αριθμ. πρωτ: 13388/18.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:13116/16.06.2014 του κου ΔΙΑΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και εντάσσει την 
οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα: την 
εφάπαξ καταβολή του ποσού 333,58 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από 
τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 38,46 
ευρώ.  



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 5 από 22 

Β. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:13121/16.06.2014 αίτηση της κας ΠΙΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ σχετικά με τη 
ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κου ΠΙΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και εντάσσει την οφειλή του στη 
ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή 
του ποσού 222,33 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 35,49 ευρώ.  
Γ. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:13375/18.06.2014 της κας ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ και εντάσσει την 
οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:: την 
εφάπαξ καταβολή του ποσού 1526,03 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από 
τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 78,33 
ευρώ.  
Δ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 
ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη 
καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης.  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις της κας Κοκκίνου Μαρίας 
Αρ. Απόφ.: 79/2014    

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 

περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014), με 

δόσεις της κας Κοκκίνου Μαρίας» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:13332/18.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)  

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13299/17-06-2014 αίτησή της, η Κόκκινου Μαρία του Σταματίου ζήτησε την 

καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κόκκινου Νικόλαου προς το Δήμο, που 

έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 

1.1.2010 και έπειτα οφειλές του Κόκκινου Νικόλαου προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 610,04 

ευρώ, και 281,16 ευρώ τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/04/2012 

Κύρια οφειλή 520,11 ευρώ 

Προσαυξήσεις 89,93 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

Β. Ημερομηνία βεβαίωσης 17/01/2012 

Κύρια οφειλή 207,47 ευρώ 
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Προσαυξήσεις 73,69 ευρώ 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 

4. Η Κόκκινου Μαρία εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής 

του/της, θα καταβάλει την πρώτη δόση των οφειλών. 

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του Κόκκινου Νικόλαου. 

Α) Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κόκκινου Νικόλαου προς το 

Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε (5) και (2) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 

προστίμων 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 10,82 ευρώ και 112,24 ευρώ και επιβαρύνεται 

με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο 

αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία 

κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής την 16/6/2014 και 17/06/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως 

υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή 

επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6791%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 109,82 ευρώ και 

112,24 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη 

καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας 

αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 

σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 

προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα 

μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 

ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 

προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 

παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 

δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
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διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 

ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 

Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 

ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 

υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 

ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 

που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) 

- Την αριθμ. πρωτ: 13332/18.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 13299/17-06-2014 και 13220/16-06-2014 αιτήσεις της Κόκκινου Μαρίας 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 610,04 ευρώ και 281,16 ευρώ όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
της Οικονομικής Υπηρεσίας 

- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται τις αριθ. πρωτ. 13299/17-06-2014 και 13220/16-06-2014 αιτήσεις της ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΜΑΡΙΑΣ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Λαυρεωτικής του 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα: την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε πέντε (5) και 
δύο (2) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 109,82 ευρώ και 112,24 ευρώ  και επιβαρύνεται 
με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο 
αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής την 16/6/2014 και 17/06/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,15%, πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως 
υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 8 από 22 

επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6791%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 109,82 ευρώ και 
112,24 ευρώ. 
Γ. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση 
θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 
καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται 
ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία 
δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 
παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 
δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 
ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 
ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις της κας Κυπραίου Γεωργίας 
Αρ. Απόφ.: 80/2014    

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 

περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014), με 

δόσεις της κας Κυπραίου Γεωργίας» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:13337/18.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)  
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2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 13140/16-06-2014 αίτησή της, η Kυπραίου Γεωργία ζήτησε την με 6 δόσεις 

ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, 

σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 

1.1.2010 και έπειτα οφειλές της Κυπραίου Γεωργίας προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 751,90 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης: 11/04/2012 

Κύρια οφειλή: 651,15 ευρώ 

Προσαυξήσεις: 100,75 ευρώ 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 

4. Η Κυπραίου Γεωργία εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής 

της, θα καταβάλει την πρώτη δόση της οφειλής της. 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών εισηγείται προς την 

Οικονομική Επιτροπή: 

Α. Την  ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της με 6 δόσεις προς το Δήμο, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε (6) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις 

εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 114.56 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης υπαγωγής (την 16/06/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος 0,6791), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει 

σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,15%. Συνεπώς, η 

κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 114,56 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη 

καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας 

αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 

σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 

προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα 

μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 

ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 10 από 22 

προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 

παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 

δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 

διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 

ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 

Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 

ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 

υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 

ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 

που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) 

- Την αριθμ. πρωτ: 13337/18.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.13140/16-06-2014 αίτηση της Κυπραίου Γεωργίας και το συνολικό ύψος των 
οφειλών της, όπως προκύπτει, από 11/04/2012 

- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:13140/16.06.2014 αίτηση της ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ και εντάσσει την 
οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα: την 
καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε  έξι (6) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις 
εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 114,56 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής (την 16/06/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος 0,6791), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει 
σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,15%. Συνεπώς, η 
κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 114.56 ευρώ. 
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Γ. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής θα καταβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση 
θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 
καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται 
ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία 
δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 
παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 
δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου Δήμου Χρήστου 
Αρ. Απόφ.: 81/2014    

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 

περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014), με 

δόσεις του κου Δήμου Χρήστου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:13602/20.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)  

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13314/18-06-2014 αίτησή του, ο Δήμος Χρήστος του Θεοφάνη ζήτησε την 

καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί 

από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 

1.1.2010 και έπειτα οφειλές του Δήμου Χρήστου του Θεοφάνη προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

5.314,45 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 17/01/2012 

Κύρια οφειλή 3.094,65 ευρώ 

Προσαυξήσεις 1.640,14 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 12 από 22 

Β. Ημερομηνία βεβαίωσης 11/04/2012 

Κύρια οφειλή 510,02 ευρώ 

Προσαυξήσεις 69,64 ευρώ 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 

4.Ο Δήμος Χρήστος του Θεοφάνη εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησής του, θα καταβάλει την πρώτη δόση των οφειλών του. 

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του Δήμου Χρήστου του 

Θεοφάνη. 

Α) Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Χρήστου του Θεοφάνη 

προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και 

ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε (23) και (5) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

ογδόντα τοις εκατό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 161,32 και 106,93 ευρώ  και επιβαρύνεται 

με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο 

αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία 

κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής την 18/6/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Τράπεζας της Ελλάδος 0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο 

και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 

0,6791%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 161,32 και 106,93 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη 

καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας 

αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 

σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 

προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα 

μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 

ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 

προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 

παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 
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δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 

διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 

ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 

Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 

ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 

υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 

ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 

που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α), 

- Την αριθμ. πρωτ: 133602/20.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13314/18-06-2014  αίτηση του Δήμου Χρήστου του Θεοφάνη, 

-  Το συνολικό ύψος των οφειλών 5.314,45 ευρώ όπως προκύπτει από την Οικονομική Υπηρεσία, 

- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:13314/18.06.2014 αίτηση του ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ και εντάσσει την 
οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα: την 
καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε (23) και (5) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα 
τοις εκατό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 161,32 ευρώ και 106,93 ευρώ και επιβαρύνεται 
με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο 
αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής την 18/6/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος (0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο 
και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 
0,6791%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 161,32 ευρώ και 106,93 ευρώ. 
Γ. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση 
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θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 
καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται 
ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία 
δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 
παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 
δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 
ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 
ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 82/2014    
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 «διάθεσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

72 του Ν.3852/2010», 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/18.06.2014 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014. 
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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/18.06.2014 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, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 20-7332.002 
Εργασίες καθαρισμού Τοπικής Ενότητας 
Αγίου Κωνσταντίνου 10.000,00 € 5.741,70 € Α-681 

2 30-7336.009 

Αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων στα 
αποδυτήρια στο Κλειστό Γυμναστήριο 
Κερατέας 25.339,60 € 1.082,40 € Α-682 

3 70-6671 
Προμήθεια & τοποθέτηση σειρήνας με ηχείο 
στο  ΚΗΟ 6022 όχημα 12.000,00 € 516,60 € Α-683 

4 30-7421.002 
Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως 
Κερατέας 26.166,44 € 26.166,44 € Α-684 

5 00-6494 
Έξοδα αμοιβής συμβολαιογράφων & 
δικαστικών επιμελητών 1.500,00 € 1.500,00 € Α-685 

6 25-6261.002 

Προμήθεια διπλού τηλεχειρισμού - 
συντήρηση δεξαμενής στο Περιγιάλι 
Κερατέας 7.000,00 € 1.968,00 € Α-686 

7 
20-7135.002 Προμήθεια επαγγελματικών μηχανημάτων 

εγγραφής ήχου - εικόνας 2.000,00 € 480,00 € Α-687 

8 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 33.000,00 € 13.000,00 € Α-688 
9 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 4.000,00 € 2.000,00 € Α-689 

10 00-6515.001  Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 4.500,00 € 1.500,00 € Α-690 

11 00-6721.001  Εισφορά υπέρ Αναπτυξιακού Συνδέσμου 
Λαυρεωτικής 24.674,23 € 17.174,23 € Α-691 

12 
10-6021.005 Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 

σχολικών φυλάκων 75.981,31 € 37.250,00 € Α-692 

13 10-6052.003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σχολικών 
φυλάκων 20.617,25 € 10.757,36 € Α-719 

14 10-6063 
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού) 1.000,00 € 1.000,00 € Α-693 

15 10-6261.001 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων 10.000,00 € 5.000,00 € Α-694 

16 10-6422 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 € 500,00 € Α-695 

17 20-6422 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 € 500,00 € Α-696 

18 25-6422 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 € 500,00 € Α-697 

19 25-6662.015 
Συντήρηση - καθαρισμός αποχετευτικού 
δικτύου στο Βιολογικό Καθαρισμό Κερατέας 15.116,20 € 4.305,00 € Α-698 

20 30-6051.009 Επικουρική ασφάλιση ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη 1.579,84 € 1.000,00 € Α-720 
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21 30-6422 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 € 500,00 € Α-699 

22 35-6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών δενδρυλλίων 6.000,00 € 5.000,00 € Α-700 

23 70-6641 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων 13.000,00 € 3.000,00 € Α-01 

24 10-7134 
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών  & 
ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 8.000,00 € 1.500,00 € Α-702 

25 20-7331.002  Προμήθεια χρωμάτων για τη ΔΕ Λαυρεωτικής 15.000,00 € 12.000,00 € Α-703 
26 20-7331.003 Προμήθεια χρωμάτων για τη ΔΕ Κερατέας 15.000,00 € 12.000,00 € Α-704 

27 20-7332.001 
Εργασίες καθαρισμού Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής 24.600,00 € 4.600,00 € Α-705 

28 20-7332.003 
Εργασίες καθαρισμού Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας 24.600,00 € 6.600,00 € Α-706 

29 20-7333.003 
Εργασίες καθαρισμού οδικού δικτύου 
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 24.600,00 € 14.600,00 € Α-707 

30 
20-7333.004 Εργασίες καθαρισμού οδικού δικτύου 

Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 24.600,00 € 14.600,00 € Α-708 

31 
20-7333.005 Εργασίες καθαρισμού οδικού δικτύου 

Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
11.000,00 € 6.000,00 € Α-709 

32 25-7135.001  Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης 70.100,00 € 20.100,00 € Α-710 

33 30-7134 
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 1.500,00 € 1.500,00 € Α-711 

34 30-7311.014 

4ο Δημοτικό Σχολείο - 4ο Νηπιαγωγείο 
(αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) Γυμναστήριο 
Κερατέας 37.029,40 € 37.029,40 € Α-712 

35 30-7311.018 
Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΟΤ 
123 Κερατέας 407.821,86 € 407.821,86 € Α-713 

36 30-7421.011 Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως ΒΓΕΘΙ 5.043,33 € 2.500,00 € Α-714 

37 35-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 796,19 € 250,00 € Α-715 

38 80-8224.001 
Απόδοση κρατήσεων από δικαιώματα 
χρήσης παραλιών 1.000,00 € 1.000,00 € Α-716 

39 80-8261.001 Λοιπές επιστροφές εσόδων 3.000,00 € 2.000,00 € Α-717 

40 20-6263 
Έλεγχος ταχογράφου για το ΚΗΟ 6093 
απορριμματοφόρο 160.000,00 € 184,50 € Α-718 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής 
Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 83/2014    

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 δαπανών 

που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου» έθεσε 
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υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:13103/16.06.2014 εισήγηση του 
Προέδρου, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
          «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και 

δημοτικές κοινότητες» και τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε όπως 

εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και 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, 

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ.  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως & 
Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την αρ. πρωτ: 13103/16.06.2014 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών, 

− Την υπ’ αριθμ.13/2014 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  
εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας 
Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και έγκριση της δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 
προπληρωμής 77Α/2014 
Αρ. Απόφ.: 84/2014    

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 «απόδοσης λογαριασμού για το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 77Α/2014», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το 
αριθμ. πρωτ:13384/17.06.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται 
τα ακόλουθα: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 472/12-5-2014 

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΓΑΔΩΝ 
ΦΤΙΑΞΙΜΟ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ 
ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΜΕ Α4 

369,00 25-6662.016 

2 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 473/15-5-2014 ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ Κ. ΤΖΑΘΑ 369,00 25-6662.016 

3 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 474/19-5-2014 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΟΡΤΩΝ 
ΑΠΟ ΚΑΜΑΡΙΖΑ ΓΙΑ 
ΛΑΥΡΙΟ 

258,30 20-7332.002 

ΣΥΝΟΛΟ 996,30  
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«Με την υπ’ αριθμ. 55/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης 

ποσού 30.477,99 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού», για πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνει επέκταση δικτύου 

δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο Δήμο Λαυρεωτικής. 

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 09.07.2014.  

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 όλο το ποσό των  30.477,99 ευρώ. 

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.55/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:13384/17.06.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α - Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 77Α/2014, 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, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με 
βαθμό Γ’, από υπόλογο του ποσού το οποίο του είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 
προκειμένου να γίνει επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο 
Δήμο Λαυρεωτικής. 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 837,27 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
20-7321.001 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής με τίτλο: «φωταγώγηση 
κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» 
Αρ. Απόφ.: 85/2014    
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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 «έκδοσης 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 837,27 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του 

προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής με τίτλο: φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
13417/18.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 

«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το αρ. πρωτ:50917/14.05.2014 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ που 

αφορά χορήγηση νέας παροχής για ακίνητο στη θέση ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ. Η συνολική δαπάνη για 

την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 837,27 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 

837,27 ευρώ στον ΚΑ 20-7321.001 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού», 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 αριθμ. πρωτ: 13417/18.06.2014 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 

− το αρ. πρωτ:50917/14.05.2014 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 837,27 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του 
προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 και την έκδοση ισόποσου 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Στόμη 
Κωνσταντίνου, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνει 
χορήγηση νέας παροχής στη θέση ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
19.09.2014. 
Γ. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
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ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Τοπικής 
Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου» 
Αρ. Απόφ.: 86/2014    

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 «απ’ ευθείας 

ανάθεση του έργου: συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2014 περιλαμβάνεται το έργο με τίτλο: 

«συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου».  
Επίσης, στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2014 στον ΚΑ 30-

7333.006 με τίτλο: «συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου Αγίου Κωνσταντίνου» έχει προβλεφθεί η 
δαπάνη για το ανωτέρω έργο. Με την υπ’ αριθμ.40/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η 
έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης ποσού 7.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7333.006 
(ΠΑΥ Α-422/14). 

Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε η με ημερομηνία 17.06.2014 Τεχνική Έκθεση Εργασιών από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.853,00 ευρώ (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), στην οποία περιγράφονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται 
για τη βελτίωση και αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου της Κοινότητας.  

Οι εργασίες αφορούν συντήρηση και βελτίωση οδοστρωμάτων τοπικού χαρακτήρα. 
Περιλαμβάνουν την πλήρη αποκατάσταση μεμονωμένων σποραδικών φθορών (λακούβες, 
μπακλαβαδιάσματα, κ.λ.π) και ειδικότερα εκσκαφή μέχρι την πλήρη αφαίρεση του αποσαθρωμένου 
ασφαλτικού υλικού, κατακορύφωση των παρειών, συμπύκνωση του πυθμένα (της βάσης), 
απομάκρυνση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής, εφαρμογή προεπαλείψεως ή συγκολλητικής, 
διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας (με κοινή άσφαλτο) 
και συμπύκνωση του ασφλατομίγματος με μικρούς οδοστρωτήρες ή χειροκίνητα μέσα, σκούπισμα και 
οποιαδήποτε άλλη εργασία απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση της φθοράς. 

Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΤΠΑ 260 και Α 265.  
Σε περιπτώσεις φθορών με σημαντικό μήκος θα γίνεται υποχρεωτικά εφαρμογή 

αντιολισθητικού τάπητα μέσω ετέρας εργολαβίας συντήρησης οδοστρωμάτων. Η τελική στάθμη της 
αποκαταστημένης φθοράς θα είναι στο ίδιο επίπεδο με το πέριξ οδόστρωμα. 

Η συνολική διάρκεια των εργασιών θα είναι τέσσερις (4) ημέρες. 
Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών σε ιδιώτη και 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις του άρθρου Π.Δ.171/1987, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με  τα 
άρθρα 1 & 2 του Π.Δ.229/1999: «για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης που η δαπάνη για καθένα  από 
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αυτά δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ ή με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή 

χωρίς διαγωνισμό γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα 

τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ή της 

Δημαρχιακής Επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που 

προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.1418/1984. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Δημαρχιακή 

Επιτροπή ή το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και αν μεν 

επρόκεται για εκτέλεση έργου με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με 

απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.9 του Ν.3731/08, όπου ορίζονται τα ακόλουθα: «Οι διατάξεις 

της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του ΠΔ.. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο 

συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση 

εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 

294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 

547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α) «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των 

ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10. 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:21437/05.05.2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ., περί παροχής οδηγιών 
σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του Ν.2362/95 για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων για ΟΤΑ Α’ Βαθμού. 

Έπειτα από πρόσκληση του Δήμου για κατάθεση προσφοράς σχετικά με την ανωτέρω 
εργασία, ανταποκρίθηκε ο κος Σπύρος Λιούμης, χωματουργικές εργασίες - ασφαλτικά, με έδρα στην 
Κερατέα, Λεωφ. Σουνίου 11, με ΑΦΜ 027150131, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ο οποίος κατέθεσε προσφορά με 
έκπτωση σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του τιμολογίου μελέτης, ήτοι 7.055,20 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), την οποία σας θέτω υπόψη. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− του ΠΔ 171/1987 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ 229/1999, 

− της παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08, 

− την αριθμ.40/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− τη με ημερομηνία 17.06.2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

− την κατατεθείσα οικονομική προσφορά, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Α. Αναθέτει το έργο: «συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου», στον κο Σπύρο Λιούμη, χωματουργικές εργασίες - ασφαλτικά, με έδρα στην Κερατέα, 
Σουνίου 11, με ΑΦΜ 027150131, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 5.735,94 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, 
ήτοι 7.055,20 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 
Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου. 
Γ. Ορίζει τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής, Δημήτριο Πανάγιο, ΤΕ 
Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής, υπεύθυνο για την παρακολούθηση, τη διοίκηση και τον 
έλεγχο της εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 15 του ΠΔ 
229/1999. 
Δ. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου αναδόχου και με 
βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων 
και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Δημήτρης Λουκάς μειοψήφησε διότι διαφωνεί με τη 
διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 
 
Κστσουνάκης Κυριάκος 
 
 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Σαλίβερος Γιώργος 
 
Παμφίλης Απόστολος 
 
Λουκάς Δημήτριος 
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