
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 1 από 61 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  1 8 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

της 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 29 Οκτωβρίου 2014 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τετάρτη, ώρα 13:30 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 24.10.2014 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 7 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ευφροσύνη 
Σίνη, Ηλίας Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Νικόλαος Στάμου 

Απόντα μέλη : - 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του 
προϋπολογισμού 2015 του Δήμου Λαυρεωτικής – αναγκαίες προσαρμογές 
Αρ. Απόφ.:323/2014 

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 «γνώμης του Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού 2015 – αναγκαίες 

προσαρμογές» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την υπ’ αριθμ.139/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση του προσχεδίου 

του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2015. Η ανωτέρω απόφαση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την 
αριθμ.29530/25.07.2014 (ΦΕΚ Β/2059) ΚΥΑ, εστάλη ηλεκτρονικά στο Παρατηρητήριο Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ προκειμένου αυτό να αξιολογήσει το σχέδιο του προϋπολογισμού και να 
διαπιστώσει κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός, ισοσκελισμένος και να παρέχει τη γνώμη του στους 
αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, κοινοποιώντας αυτή στο Δήμο, στην αρμόδια για 
την εποπτεία του αρχή και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Με βάση τα ανωτέρω περιήλθαν στον Δήμο Λαυρεωτικής τα αριθμ.1431/02.10.2014 και 
37856/02.10.2014 έγγραφα του ΥΠ. ΕΣ. - Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α, τα οποία 
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πρωτοκολλήθηκαν στο Πρωτόκολλο του Δήμου με αριθμ. 21942/09.10.2014 και 22465/16.10.2014 
αντίστοιχα. 

Επί των ανωτέρω εγγράφων η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με το αριθμ. 
πρωτ:23042/23.10.2014 έγγραφό της εισηγείται τα κατωτέρω: 

«Την 04-10-2014 περιήλθε στον Δήμο το (α) σχετικό με το οποίο αξιολογεί το σχέδιο του 

προϋπολογισμού του δήμου έτους 2015 που ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων που τηρείται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός και 

ισοσκελισμένος και να παρέχει τη γνώμη του στους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, 

κοινοποιώντας αυτή στον Δήμο, στην αρμόδια για την εποπτεία του αρχή και στην αρμόδια διεύθυνση 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Διευκρινιστικά σας αναφέρουμε, ότι σύμφωνα με το έγγραφο  ΥΠ.ΕΣ 24823/19/6/2014 η 

υποχρέωση ενσωμάτωσης του σχεδίου του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή στην 

Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων που τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ έπρεπε να πραγματοποιηθεί έως 05-09-2014 ο 

Δήμος, ενσωμάτωσε το σχέδιο στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων μέσα στις προβλεπόμενες 

προθεσμίες. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό 37856/02.10.2014, το σχέδιο 

προϋπολογισμού υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση 

και ψήφιση έως το τέλος Οκτώβρη και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις 

οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι 

τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο έως την 15 Νοεμβρίου ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το 

ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης σε μία ειδική για αυτό το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική 

απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου Αρχή. 

 Τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογήθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού είναι τα εξής: 

Α.- Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού: Συμμόρφωση με την Κ.Υ.Α. ο προϋπολογισμός είναι 

ισοσκελισμένος. 

Β.- Κριτήριο 16 Ομάδα εσόδων 1 και ΙΙ: Το ανώτατο ποσό που μπορούσε να εγγραφεί ήταν 

7.965.471,00 €. Το ποσό που εγγράφηκε ήταν κατά 19,00 € λιγότερα, δηλαδή 7.965.452,00 €. 

Συμμόρφωση με την Κ.Υ.Α. 
Β.- Κριτήριο 16 Ομάδα εσόδων Ι: Στον Κ.Α.Ε:32 ‘’Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά 

τα παρελθόντα έτη’’ έχει προϋπολογισθεί ποσό 4.451.723,53 €. 

Στον Κ.Α:85 ‘’Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά Π.Ο.Ε. εντός του 

οικ. έτους έχει προϋπολογισθεί ποσό 3.814.872,52 €. 

Το συνολικό άθροισμα εισπράξεων των ΚΑΕ 32 το  2013 ήταν 636.851,01 €, το σύνολο των ΚΑΕ 32 το 

πρώτο εξάμηνο του 2013 ήταν 383.669.97 €, ενώ το σύνολο των ΚΑΕ το πρώτο εξάμηνο του 2014 ήταν 

318.548,33 €. Δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στο 2013 και το 2014 ήταν αρνητική και για αυτό υπολογίστηκε 
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το σύνολο είσπραξης του έτους 2013 (έσοδα 4.451.723,53 €  - 636.851,01 € είσπραξη  ΚΑΕ 32 το 2013 

=3.814.872,52 €) και αυτό το ποσό  εγγράφηκε στον προϋπολογισμό. Συμμόρφωση με την ΚΥΑ 
Γ.- Κριτήριο 2-15: Στο σχέδιο του προϋπολογισμού και στον Κ.Α:0611 ‘’ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών 

αναγκών’’  έχει εγγραφεί ποσό των 2.734.247,00 € σύμφωνα με την ΚΥΑ. Συμμόρφωση με την ΚΥΑ   

 Γ.- Κριτήριο 5:  Στο ΚΑ εσόδων 0614 έχει εγγραφεί ποσό 118.788,75 € και στον ΚΑ 0615 που αφορά 

«καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους» ποσό 11.968,00 € σύνολο 130.756,75 €. 

Συμμόρφωση με την ΚΥΑ 
 Γ.- Κριτήριο 7: Στο ΚΑ εσόδων 0619.001 «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς παρακρατηθέντες πόροι άρθρο 

27, Ν. 3756/2009» που αφορά οφειλές του προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία. είχε 

εγγραφεί ποσό 247.227,50 € διότι μέχρι την κατάρτιση του προϋπολογισμού είχε αποδοθεί το 

προαναφερόμενο ποσό σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία θα αποδοθούν στο Δήμο το ποσό των 

423.818,56 € το οποίο και αναφέρεται ότι θα αποδοθεί στο Δήμο σύμφωνα με τη γνώμη του 

Παρατηρητηρίου προστίθεται λοιπόν το ποσό των 176.591,06 € και συνολικά το ποσό εγγραφής   

ανέρχεται στο ποσό των 423.818,56 €. Συμμόρφωση με την ΚΥΑ 
 Γ.- Κριτήριο 9: Στον ΚΑ εσόδων 1214 «κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν 

Πυροπροστασία» έχει εγγραφεί ποσό 89.265,00 € σύμφωνα με το Παρατηρητήριο το ανώτερο ποσό που 

μπορούσε να εγγραφεί είναι 89.400,00 €. Συμμόρφωση με την ΚΥΑ    
Κριτήριο 10: Στον ΚΑ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών» το ποσό που έχει εγγραφεί είναι 175.080,00 

€. Συμμόρφωση με την ΚΥΑ 
Κριτήριο 11: Στον ΚΑ 1312 «Δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτηρίων» το ποσό που έχει 

εγγραφεί είναι 47.200,00 €. Συμμόρφωση με την ΚΥΑ 
Κριτήριο 12: Στο σχέδιο του προϋπολογισμού το σύνολο των ΚΑΕ 601-602-603-604-605 μείον 6056 

που αφορούν κόστος μισθοδοσίας έχει εγγραφεί  στο σχέδιο του προϋπολογισμού το  ποσό 3.270.602 

€ όμως σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ.πρωτ.29530/25/72014 που αφορά οδηγίες για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού 2015 στο άρθρο 1 παράγραφο 6 αναφέρεται  ότι στον Π/Υ έτους 2015 το συνολικό 

κόστος μισθοδοσίας υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της μισθοδοσίας 

του τελευταίου μήνα πριν την κατάρτιση αυτού επί δώδεκα. Οποιαδήποτε διαφορές ως προς τα ποσά 

προκύψουν θα πρέπει να εγγραφούν στον Π/Υ με σχετικές αναμορφώσεις. Το Παρατηρητήριο αναφέρει 

ότι το ανωτέρω ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ σε αυτή τη κατηγορία είναι 3.187.008,00 € και 

δηλαδή εγράφησαν 83.594,00 € περισσότερα παίρνοντας ως βάση τα πραγματοποιηθέντα στοιχεία που 

στέλνουμε μηνιαίως στη βάση δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών και το πολλαπλασιάζει επί 

δώδεκα, όμως αυτό το ποσό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αναφέρεται ένα ενδεικτικό 

παράδειγμα: 
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 κατά τον έλεγχο του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο υπολογίσθηκε το κόστος μισθοδοσίας του 

προσωπικού μηνός Ιουνίου Χ12, σύνολο 3.187.080,00 €. Όμως στο ποσό αυτό δεν υπολογίσθηκαν οι 

υπερωρίες του 1ου εξαμήνου, οι οποίες δόθηκαν τον Αύγουστο και φυσικά ούτε  του 2ου εξαμήνου. 

Άρα το συνολικό κόστος του μηνός Ιουνίου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα. Παρόλα αυτά 

και για να είμαστε σύμφωνοι με το κριτήριο 12 μειώσαμε το κόστος της μισθοδοσίας  κατά 101.619,03 

€ διότι στο ενδιάμεσο της κατάρτισης του Π/Υ της γνώμης του Παρατηρητηρίου έφυγαν με 

ενδοκινητικότητα 2 άτομα και με σύνταξη 3 άτομα. Οι αλλαγές μείωσης λοιπόν που γίνονται στην 

κατηγορία 12 είναι οι εξής. 

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΑΡΧΙΚΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ 
ΠΟΣΟ  

ΔΙΑΦΟΡΑ  ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

10-6011.001 ΤΑΚΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

475.095,84  

-33.652,71 

441.443,13 

10-6051.002 

ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 

59.387,52 -3.873,48 55.514,04 

10-6051.003 ΕΡΓ.ΕΙΣ.ΤΕΑΔΥ-

ΤΑΔΚΥ 

12.953,52 -866,40 12.087,12 

30-6011.001 ΤΑΚΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

116.497,32 -19.327,92 97.169,40 

30-6051.007 

ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΤΣΜΕΔΕ 

6.424,20 -2.576,40 3.847,80 

30-6051.009 

ΕΠΙΚ.ΑΣΦ.ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔ. 

2.576,40 -579,84 1.996,56 

30-6051.002 ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΚΥΤ 1.687,80 -381,00 1.306,80 

35-6011.001 ΤΑΚΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

117.417,96 -34.876,80 

 

82.541,16 

35-6051.001 ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΟΠΑΔ-

ΤΥΔΚΥ 

14.677,44 -4.443,72 10.233,72 

35-6051.002 ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΤΕΑΔΥ-

ΤΑΔΚΥ 

3.518,52 -1.040,76 2.477,76 

Μετά την μείωση των παραπάνω ΚΑ μισθοδοσίας και στο κριτήριο 12 υπάρχει  Συμμόρφωση με την 

ΚΥΑ.   
Κριτήριο 13: Στον ΚΑ 0462 με την αιτιολογία «τέλη διαφήμισης (άρθρο 5 του Ν.1900/90)»  είχε εγγραφεί 

ποσό 70.168,58 €. Το ποσό αυτό μεταφέρθηκε στον ΚΑ 0715 με την ίδια αιτιολογία. Συμμόρφωση με 
την ΚΥΑ 
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Κριτήριο 14: Στον ΚΑ 0512 με  αιτιολογία «Φόρος Ζύθου» το ποσό που έχει εγγραφεί είναι 42.932,00 

€. Συμμόρφωση με την ΚΥΑ 
Όσον αφορά την μη εγγραφή ποσών του κριτηρίου 1214 «κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που 

αφορούν πυροπροστασία» όπως αναφέρεται στη γνώμη του Παρατηρητηρίου, ενώ στη πραγματικότητα 

έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, οφείλεται στο γεγονός ότι στη βάση δεδομένων συμπεριελήφθησαν 

οι ανωτεροβάθμιοι Κ.Α, δηλαδή το σύνολο του Κ.Α 12 και όχι αναλυτικά 1211.001 και κ.λ.π. Το ίδιο ισχύει 

και για το κριτήριο 11 που αφορά «δαπάνες  επισκευής και συντήρησης σχολείων». 

Γνώμη του Παρατηρητηρίου 
Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος αλλά δεν είναι ρεαλιστικός. 

Επισημαίνεται ότι η παράβαση ακόμα και μιας εκ των οδηγιών που δόθηκαν με την 

υπ.αρ.29530/25/7/2014  ΚΥΑ  και με τις απαντήσεις του πεδίου συχνές ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2015, οι 

οποίες ταυτόχρονα αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης του σχεδίου του π/υ από το Παρατηρητήριο, 

συνεπάγεται τη ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ, γεγονός που καθιστά παράλληλα μη ρεαλιστικό τον 

π/υ. 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο Δήμος στο κριτήριο 12 που αφορούσε το συνολικό κόστος της 

μισθοδοσίας  είχε εγγράψει πιστώσεις ποσού 83.594,00 € περισσότερα και  οι λόγοι έχουν αιτιολογηθεί 

παραπάνω. Όμως συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου. 

Ανακεφαλαιωτικά, εκτός από την παραπάνω υποχρεωτική αλλαγή: 

1. Ο ΚΑ εσόδων 0619.001 με αιτιολογία «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς παρακρατηθέντες  πόροι» 

άρθρο 27 Ν. 3756/2009 από 247.227,50 € που αρχικά είχε προϋπολογιστεί το τελικό ποσό 

που εγγράφεται μετά η γνώμη του Παρατηρητηρίου είναι 423.818,56 €. 

2. Ο ΚΑ εσόδων  0462 «τέλη διαφήμισης» γίνεται 0715 με την ίδια αιτιολογία. 

3. Ο ΚΑ εξόδων 00-6526.001 «τόκοι δανείων επενδυτικών δαπανών» από 36.627,26 € που είχε 

εγγραφεί γίνεται 19.725,13 €. 

4. Δημιουργείται ο ΚΑ  Εξόδων 15-6474.002 «έξοδα κοινωνικού παντοπωλείου» ποσού 

16.902,13 € διότι όταν καταρτίστηκε ο π/υ δεν υπήρχε απόφαση Δ.Σ  δημιουργίας κοινωνικού 

παντοπωλείου. 

5. Στον ΚΑ 9111 «αποθεματικό» το ποσό που είχε αρχικά εγγραφεί ήταν 282.224,70 € και το 

τελικό ποσό που εγγράφεται είναι  545.000,00 €.» 

Ακολούθως ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με βάση τα 
ανωτέρω, θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προβεί άμεσα σε διαμόρφωση του σχεδίου του 
προϋπολογισμού προκειμένου να επέλθει συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες της υπ’ 
αρθμ.29530/25.07.2014 ΚΥΑ, και να υποβάλλει αυτό προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το αργότερο 
έως το τέλος του Οκτωβρίου επισυνάπτοντας τη γνώμη του Παρατηρητηρίου. 

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

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- το άρθρο 4 παρ.1,2 & 3 του Ν.4111/2013 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 76,77 του Ν. 4172/2013 
και 64 του Ν.4270/2014 και ισχύει, 

- την αριθμ. 29530/25.07.2014 ΚΥΑ, 

- την υπ’ αριθμ. 139/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

- το αριθμ.1431/02.10.2014 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. - Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α 

- το αριθμ. 37856/02.10.2014 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. – Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

- το υπ’ αριθμ. πρωτ:23042/23.10.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α - Καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, ο οποίος 
εμφανίζεται συνοπτικά:  
ΕΣΟΔΑ 

ΚΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9.524.385,27 

ΚΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 853.527,52 

ΚΑ 2 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ: 1.562.009,97 

ΚΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 4.451.723,53 

ΚΑ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 2.186.000,00 

ΚΑ 5111 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 350.000,00 

ΚΑ 5122 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ: 888.519,44 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 19.816.165,73 
 
ΕΞΟΔΑ 

ΚΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.181.511,25 

ΚΑ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.030.098,65 

ΚΑ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 448.521,17 

ΚΑ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.809.277,18 

ΚΑ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.741.726,34 

ΚΑ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.821.853,20 

ΚΑ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 124.752,64 

ΚΑ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 84.072,10 

ΚΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 89.265,90 
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ΚΑ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟ ΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.940.087,30 

ΚΑ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 545.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 19.816.165,73 
Β - Υποβάλει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 προς 
έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαυρεωτικής και ΝΠΔΔ 
«ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 
Αρ. Απόφ.:324/2014 
 

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 «κατάρτισης του Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαυρεωτικής και ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2015» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 
πρωτ:23044/23.10.2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Σύμφωνα με την απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται οι διαδικασίες 

και κριτήρια για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) και την εφαρμογή 

του προγράμματος εξυγίανσης και του παρατηρητηρίου του άρθρ. 4 του Ν. 4111/2013. 

Επίσης με την υπ’ αρίθμ. 7261/22.02.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/450/26.02.2013 και την αριθμ.5/9-4-2013 

εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα  που αφορούν την παραπάνω απόφαση. 

Στην υπ’ αριθμ.41273/15.10.2013 ΚΥΑ Υπουργού Εσωτερικών & Οικονομικών, με την οποία 

τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ.7261/22.02.2013 ΚΥΑ, αναφέρεται ότι:  

«Α. Στο πρώτο εδάφιο των παραγράφων Α και Β του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 7261/22.2.2013 (Β’ 450) 

Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «το 

πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και» και «του πενταετούς 

επιχειρησιακού προγράμματος δράσης, του ετήσιου προγράμματος», αντίστοιχα και καταργούνται οι 

παράγραφοι Β.1 «Πίνακες Πενταετούς Προγραμματισμού» και Β.2 «Πίνακας Ετήσιου 

Προγραμματισμού» του άρθρου αυτού. 

Οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου, που αναφέρονται στην παράγραφο Β.3 του άρθρου 1, η οποία αναριθμείται σε Β.1, 

αντικαθίστανται από τους πίνακες 5.Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και νπδδ» 

και 5.Β «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των περιφερειών», οι οποίοι επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 8 από 61 

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 διαγράφεται και από το πρώτο εδάφιο της ίδιας 

παραγράφου διαγράφονται οι λέξεις «και το Ετήσιο Πρόγραμμα». Στο τέλος της παραγράφου 4 του ίδιου 

άρθρου προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Στα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη «0» του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων δήμων 

και νπδδ και του αντίστοιχου πίνακα των περιφερειών περιέχονται μαθηματικοί τύποι για τον αυτόματο 

υπολογισμό και τον έλεγχο ορισμένων εκ των στοιχείων τους, οι οποίοι εκτελούνται κατά τη συμπλήρωση 

από τους προαναφερθέντες φορείς της ηλεκτρονικής μορφής του ΟΠΔ. Οποιαδήποτε παρέμβαση στη 

δομή των πινάκων ή στα σκιασμένα πεδία τους καθιστά το ΟΠΔ αυτοδίκαια άκυρο». 

Τα ανωτέρω ισχύουν για την κατάρτιση του ΟΠΔ του οικονομικού έτους 2014 και εφεξής. 

Β. Το άρθρο 7 της εν θέματι αναφερόμενης ΚΥΑ καταργείται». 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 5/09.04.2013 (περίπτωση IV) για το έτος 2013, για το οποίο δεν τροποποιείται 

το ΟΠΔ, η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το Σχέδιο με τη συνδρομή των οικείων Υπηρεσιών των ΟΤΑ. 

Το σχέδιο του ΟΠΔ αποτελείται από τους πίνακες που αφορούν τον ΟΤΑ και τους πίνακες των Νομικών 

του Προσώπων, οι οποίοι έχουν καταρτιστεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα ΝΠΔΔ. 

Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής το σχέδιο του ολοκληρωμένου ΟΠΔ των ΟΤΑ και 

των ΝΠΔΔ ψηφίζεται από το οικείο Συμβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση. 

Στον πίνακα στοχοθεσίας αποτυπώνονται  σε ενοποιημένη ή συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου 

προϋπολογισμού τον οποίο συνιστούν της εκτιμήσεως του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του 

αντίστοιχου οικονομικού έτους. 

Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού του. 

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση της αρχής της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού και την έννοια ότι 

το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων περιλαμβανομένου και το 

ταμειακό υπόλοιπο. 

Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου 

οικονομικού έτους λαμβανομένου επίσης υπόψη και των ανάλογων  του προϋπολογισμού του και 

επίτευξη των στόχων με γνώμονα το βαθμό συμβολής του στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς 

στόχους που έχουν και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση σύμφωνα με το Ν.4093/2012. 

Οι στόχοι εσόδων εξόδων αναμορφώνονται υποχρεωτικά εάν: 

1. Εφόσον με βάση τα στοιχεία του υποβαλλόμενου ΟΠΔ διαπιστωθεί από το παρατηρητήριο απόκλιση 

από τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με την  ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών για κατάρτιση 

προϋπολογισμού. 

2. Ανεξαρτήτως της απόδοσης  των στόχων των συνολικών εσόδων εάν καταγραφεί αρνητική απόκλιση 

άνω του 10% για κάποιες από τις υποομάδες εσόδων των γραμμών 3 – 4 – 5 του πίνακα.      
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Το παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του ΟΠΔ την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ 

και των νομικών προσώπων μέσω του κόμβου Διαλειτουργικότητας.  

Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα αρνητική 

απόκλιση άνω  του  10%  κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Α του άρθρου 2 και διαπιστωθεί από το 

παρατηρητήριο ότι δεν έχει προβεί στα προσήκοντα  μέτρα και τις παρεμβάσεις προς διόρθωση της 

απόκλισης σε ποσοστό κατώτερο του 10% ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης κατά 

τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν.4111/2013». 

Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλλουμε σχέδιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του 

Δήμου Λαυρεωτικής για την οριστική κατάρτιση του από την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να 

ληφθεί μία απόφαση για το δήμο και τα νομικά του πρόσωπα και στην συνέχεια να αποσταλεί στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για να ψηφιστεί, σύμφωνα με ΚΥΑ 7361/22-2-2013 (ΦΕΚ Β’ 450/26-2-2013) των 

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την 

παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ)». 

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

− Την ΚΥΑ 7261/2013 Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 

− Την εγκύκλιο 5/14065/9-4-2013 Υπουργείου Εσωτερικών 

− Την ΚΥΑ 41273/15.10.2013 Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 

− Το υπ’ αριθμ.37856/02.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

− Τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ. 83/2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών 
αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής 

− Την υπ’ αριθμ. 66/2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών 
αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 23044/23.10.2014 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Καταρτίζει το ενιαίο σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015 του Δήμου 
Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Υποβάλλει αυτό προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 
του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 325/2014    
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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 «έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ 

τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του 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 των εσόδων – εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, 
στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. 

Στην 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. 
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Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ:22003/10.10.2014 έγγραφό της 
υπέβαλλε στην Οικονομική Επιτροπή την  έκθεση εσόδων – εξόδων του Γ’ τριμήνου έτους 2014 (χρονικό 
διάστημα από 01.01.2014 έως 30.09.2014), προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης 
του προϋπολογισμού του Δήμου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.  

Όσο αφορά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ η Οικονομική Υπηρεσία 
σημειώνει τα ακόλουθα: 

0.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
Προϋπολογισθέ
ντα 

Βεβαιωθέν
τα 

Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντ
ων-Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέ
ντα 

Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέν
των 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό 
μεταξύ 
Βεβαιωθέντω
ν-
Εισπραχθέντ
ων 

9.687.343,92 6.891.140,
30 

71,13% 6.653.054,5
2 

68,67% 96,54% 

 
Οι διαφορές που προκύπτουν, αναλύονται ως εξής: 
 

03.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Προϋπολογισθέ
ντα 

Βεβαιωθέν
τα 

Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέν

των 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέ
ντα 

Ποσοστό μεταξύ 
 
Προϋπολογισθέν
των 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό 
μεταξύ 
Βεβαιωθέντω
ν-
Εισπραχθέντ
ων 

5.022.369,83 3.188.781,
53 

63,49% 3.037.805,0
7 

 60,48 % 95,26% 

 
Η διαφορά των προϋπολογισθέντων από τα Βεβαιωθέντα είναι 1.833.588,30 ευρώ και από τα 
εισπραχθέντα είναι 1.984.564,76 ευρώ. Σ αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται Έσοδα από ΔΕΗ 
(έχει εισπραχθεί  μέχρι και  ο μήνας Ιούλιος αφού  εισπράττεται δύο μήνες αργότερα .Επίσης  έχει 
βεβαιωθεί μόνο ένας κατάλογος τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης  στους παραπάνω ΚΑ η ύδρευση που 
βεβαιώθηκε αφορούσε χρήση 2013 και 2014 και εντάχθηκε στους  ΚΑ 2112.001 και 2114. 

04.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Η διαφορά των προϋπολογισθέντων από τα Βεβαιωθέντα είναι 356.592,52 ευρώ και από τα 
Εισπραχθέντα είναι 368.644,86 ευρώ. Σ αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται Έσοδα από ΔΕΗ 

Προϋπολογισθέ
ντα 

Βεβαιωθέντ
α 

Ποσοστό 
μεταξύ 

Προϋπολογισθέ
ντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέν
τα 

Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέν
των 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό 
μεταξύ 
Βεβαιωθέντω
ν 
Εισπραχθέντ
ων 

729.276,44 372.683,92 51,11% 368.644,86 50,54% 98,91% 
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&ΤΑΠ (έχει εισπραχθεί μέχρι και ο μήνας Ιούλιος αφού εισπράττεται δύο μήνες αργότερα) όπως επίσης 
και τέλη από Κέντρα Διασκέδασης-Ξενοδοχεία τα οποία θα εισπραχθούν σε επόμενους μήνες καθώς και 
από τέλη πεζοδρομίου. Επίσης και από τέλη διαφήμισης που αποδίδονται από το κράτος.  

05.- ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

 
Η διαφορά των προϋπολογισθέντων από τα Βεβαιωθέντα είναι 177.069,96 ευρώ και από τα 
εισπραχθέντα 178.797,46 ευρώ. Σ αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται Έσοδα από ΔΕΗ &Φ.Η.Χ( 
έχει εισπραχθεί μέχρι και ο  μήνας Ιούλιος  αφού εισπράττεται δύο μήνες αργότερα.  

06.- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 
Η διαφορά των Προϋπολογισθέντων από τα Βεβαιωθέντα και Εισπραχθέντα είναι 487.077,05 ευρώ. Σ 
αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται Έσοδα από ΚΑΠ (έχουν συμπεριληφθεί οι εννέα  πρώτοι μήνες 
καθώς επίσης και η επιχορήγηση των σχολείων έχουν εισπραχθεί τρείς δόσεις.   
Επίσης στον ΚΑ 0619.001 έσοδα σύμφωνα με άρθρο 27 του Ν 3756/2009 περί εξόφλησης οφειλών είχαν 
προϋπολογιστεί 181.156,81 ευρώ και μέχρι 30/9/2014 έχουμε εισπράξει 317.863,92 ευρώ. Το διαφορά 
των 136.707,11 ευρώ  εγγράφηκε στην τροποποίηση  του προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου. Σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν.3756/2009 έσοδα εκάστου  άρθρο 281α ν 3852/2010 η 
παραπάνω επιχορήγηση θα παρακρατείτε τμηματικά διότι ο Δήμος επιχορηγήθηκε από το κράτος όμως 
κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής δεν ενεργείται 
η ανωτέρω παρακράτηση και όλα τα έσοδα του άρθρου 27 του ν.3756/2009 αποδίδονται στους ΟΤΑ  
άρθρο 52 παρ.1 ν.4257/2014 αποδίδονται στους ΟΤΑ.     

1.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθ
έντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό 
μεταξύ 

Προϋπολογισθέ
ντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέν
τα 

Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέν
των 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό 
μεταξύ 
Βεβαιωθέντω
ν 
Εισπραχθέντ
ων 

900.511,21 723.441,25 80,33% 721.713,75 80,14% 99,76% 

Προϋπολογισθέ
ντα 

Βεβαιωθέν
τα 

Ποσοστό 
μεταξύ 

Προϋπολογισθ
έντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέν
των 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό 
μεταξύ 
Βεβαιωθέντω
ν 
Εισπραχθέντ
ων 

2.854.666,44 2.367.589,
39 

82,93% 2.267.589,39 82,93% 100% 

Προϋπολογισθέ
ντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό 
μεταξύ 

Προϋπολογισ
θέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό 
μεταξύ 
Προϋπολογισθ
έντων 

Ποσοστό 
μεταξύ 
Βεβαιωθέντω
ν 
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Η διαφορά μεταξύ Προϋπολογισθέντων και Βεβαιωθέντων- είναι 2.426.190,14 ευρώ και εισπραχθέντων  
2.432.572,08  ευρώ η οποία αναλύεται ως: 

12.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 
 
 
Η διαφορά μεταξύ Προϋπολογισθέντων και Βεβαιωθέντων-Εισπραχθέντων είναι 55.319,58 Ευρώ και 
αφορούν την επιχορήγηση που αναμένεται για το έργο Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική 
και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής επίσης  
αναμένεται επιχορήγηση για την εκλογική αποζημίωση προσωπικού.   

13.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
Η διαφορά μεταξύ Προϋπολογισθέντων και Βεβαιωθέντων-Εισπραχθέντων είναι 2.350.551,26 Ευρώ και 
οφείλεται: 
1. Βρεφον. Σταθμός Λαυρίου έχει προϋπολογιστεί ποσό 387.010,53 ευρώ ενώ δεν έχει εισπραχθεί 
τίποτα (συνεχιζόμενο). 
4. Για επιχορήγηση SULFANET 4UINTERREGIVG-EE έχει προϋπολογισθεί 68.999,99 ευρώ και 
21.906,48. 
 5. Για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Κερατέας έχει προϋπολογισθεί 658.899 ευρώ ενώ  έχει  εισπραχθεί 
0. 
 6. Έσοδα από έργο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου ποσού 704.271,09 ευρώ 
ενώ έχει εισπραχθεί 303.068,42 ευρώ   (συνεχιζόμενο). 

Εισπραχθέντω
ν 

Εισπραχθέντ
ων 

3.689.840,86 1.263.650,72 34,24% 1.257.268,78 34,07% 99,49% 

Προϋπολογισθ
έντα 

Βεβαιωθέντ
α 

Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέν

των 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέν
τα 

Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέν
των 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό 
μεταξύ 
Βεβαιωθέντω
ν 
Εισπραχθέντ
ων 

311.239,77 255.920,19 82,22% 255.920,19 82,22% 100% 

Προϋπολογι
σθέντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό 
μεταξύ 

Προϋπολογισθέ
ντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέν
τα 

Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέν
των 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό 
μεταξύ 
Βεβαιωθέντω
ν 
Εισπραχθέντ
ων 

3.204.801,09 854.249,83 26,65% 854.249,83 26,65% 100% 
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7.Ενεργειακή αναβάθμιση .Δημαρχείου Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί 382 ευρώ ενώ  έχει 
εισπραχθεί 0. 
8. Βρεφονηπιακός σταθμός Κερατέας έχει προϋπολογιστεί 439.997,79 ευρώ ενώ έχει εισπραχθεί 
106.139,90 ευρώ. 
Όσο αφορά τον ΚΑ 1511 προσαυξήσεις έχει προϋπολογιστεί 100.000 ευρώ ενώ μέχρι 30/9/2014 έχουμε 
εισπράξει 80.993,98 ευρώ.  

2.-ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 305.231,69 ευρώ 
έχουν  βεβαιωθεί παραπάνω από τα προυπολογισθέντα η κατάρτιση του προϋπολογισμού όμως γίνεται 
με βάση τα εισπραχθέντα οπότε μόνο εάν εισπραχθούν θα υπάρξει τροποποίηση εσόδων. Η διαφορά  
μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται  στο ποσό των 452.816,45 ευρώ και  
αποπληρώνονται σταδιακά επίσης αρκετοί οφειλέτες σύμφωνα με τον 4257/2014 διακανονίζουν τις 
οφειλές τους. 
1.Διαφορά ποσού μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων στον ΚΑ 2111 που αφορά τέλη 
καθαριότητας  ύψους 84.171,26 ευρώ αγορά την βεβαίωση επιστρεφόμενων δημοτικών τελών από ΔΕΗ 
μη εισπραχθέντων.   
2. Διαφορά ποσού  μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων στον ΚΑ 2112.001 που  αφορά τέλη 
ύδρευσης ύψους 180.370,24 € οφείλεται στη βεβαίωση καταλόγων ύδρευσης τα  παραπάνω ποσά των 
οποίων αποπληρώνονται σταδιακά επίσης διακανονίζονται και πληρώνονται σταδιακά σύμφωνα με το 
παραπάνω προαναφερόμενο νόμο.  
2.Διαφορά ποσού μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων στον ΚΑ 2118  που αφορά έσοδα επί των  
ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ανέρχεται στο ποσό 17.261,06 ενώ μεταξύ προυπολογισθέντων 
και βεβαιωθέντων στο ποσό των 57.388,76 οι παραπάνω διαφορές οφείλονται στο γεγονός ότι ο έλεγχος 
στη Δ Ο Υ για τα ακριβή ποσά θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο διάστημα.    

3.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 

Προϋπολογι
σθέντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό 
μεταξύ 

Προϋπολογισθ
έντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέν
των 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό 
μεταξύ 
Βεβαιωθέντω
ν 
Εισπραχθέντ
ων 

1.593.880,00 1.899.201,69 119% 1.446.434,26 90,74% 76,16% 

Προϋπολογι
σθέντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέν

των 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέ
ντα 

Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέν
των 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό 
μεταξύ 
Βεβαιωθέντω
ν 
Εισπραχθέντ
ων 
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Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων ενδεικτικά  αναλύεται ως: 
Τέλη Ύδρευσης: Βεβαιωθέντα 2.113.375,74 ευρώ Εισπραχθέντα  361.615,14 Ευρώ 
Τέλος ρύπανσης Κερατέας: Βεβαιωθέντα 343.209,60 ευρώ εισπραχθέντα 0 εκκρεμεί δικαστική απόφαση 
Τέλη καθαριότητας: Βεβαιωθέντα 886.512,12 ευρώ εισπραχθέντα 26.659,48 Ευρώ. Μεγάλο ποσό από 
τα βεβαιωθέντα διαγράφεται σταδιακά λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτων. 
Τέλος ακίνητης περιουσίας βεβαιωθέντα.122.451,97 ευρώ εισπραχθέντα 4.145,17 ευρώ. Μεγάλο ποσό 
από τα βεβαιωθέντα διαγράφεται σταδιακά λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτων. 
Εισφορά σχεδίου Λεγραινών:Βεβαιωθέντα252.831,98, ευρώ εισπραχθέντα 2.216,33 ευρώ (Το 
μεγαλύτερο ποσοστό των ανείσπρακτων πρόκειται για αγνώστους οφειλέτες –πολλούς κληρονόμους 
που δεν έχουν γίνει αποδοχές κ.λ.π.) 
Εισφορά σχεδίου Κερατέας: Βεβαιωθέντα 121.120,99 ευρώ εισπραχθέντα 1.720,79 ευρώ 
Έσοδα από μισθώματα ακινήτων βεβαιωθέντα 145.157,94 εισπραχθέντα 28.526,90 πρόκειται για το 
μίσθωμα που επανήλθε στο Δήμο μετά τη λύση της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ και με απόφαση Δ.Σ. αποπληρώνεται 
με δόσεις .  
Εκμίσθωση αναψυκτήριου και παραλίας Κακής Θάλασσας βεβαιωθέντα 72.690,64 ευρώ εισπραχθέντα 
7.409,94 ευρώ πρόκειται για οφειλή που έχει διακανονιστεί σε δόσεις με απόφαση  Δ.Σ. 
Έκτακτα γενικά έσοδα ΚΟΚ βεβαιωμένα 230.437,51 ευρώ εισπραχθέντα 1.711,24 ευρώ πρόκειται για 
κλήσεις παλαιών ετών. 
Για τις παραπάνω  οφειλές που αφορούν τα έτη από το 2013 και πριν έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες 
ενέργειες δέσμευση φορολ. ενημερότητας–επιστολές κ.λ.π. προκειμένου σταδιακά να εισπράττεται το 
μεγαλύτερο δυνατό ποσό άλλωστε σύμφωνα με την εγκύκλιο 30842/31/7/2014  προβλέπεται  ότι το 
σύνολο των ανείσπρακτων του  προηγούμενου έτους εγγράφεται στον προϋπολογισμό στο σκέλος των 
εξόδων και στον ΚΑ 80-8511 προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων συγκεκριμένα στον 
προϋπολογισμό εγγράφηκε το ποσό των 3.026.080,54 ευρώ προκειμένου να μην υπάρχει 
πλασματικότητα στις εισπράξεις. Σύμφωνα με την στοχοθεσία μέχρι το δεύτερο τρίμηνο στην ομάδα 5 
που είναι  32-85 έχουν εισπραχθεί  τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την κατάρτιση του ΟΠΔ. 

4.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

 

3.611.628,62 4.515.068,62 125% 459.521,26 12,27% 10,17% 

Προϋπολογι
σθέντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέν

των 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό 
μεταξύ 
Προϋπολογισθ
έντων 
Εισπραχθέντω
ν 

Ποσοστό 
μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντω
ν 

2.015.805,43 1.498.074,89 74,31% 1.310.081,09 64,99% 87,45% 
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Η παραπάνω κατηγορία αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού και γενικά τις κρατήσεις 
που πληρώνονται σταδιακά. Με την ανά μήνα. Η διαφορά των 187.993,80 ευρώ ανάμεσα στα 
βεβαιωθέντα και στα εισπραχθέντα προκύπτει από τη βεβαίωση ΦΠΑ από τους καταλόγους ύδρευσης 
τα παραπάνω ποσά αποπληρώνονται σταδιακά από τους δημότες. 

Όσο αφορά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ η Οικονομική Υπηρεσία 
σημειώνει τα ακόλουθα:
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6.-ΕΞΟΔΑ 
Προϋπολογισ Δεσμευθέντα Ποσοστό  

Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό 
Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ. 

Ποσοστό 
Πληρωθέντ.μεΤιμολογηθέντα 

11.087.505,03, 10.748.870,99 96,94% 7.986.763,84 72,03% 7.330.231,27 6.984.054,84 62,99% 87,44% 

Οι παραπάνω δαπάνες αφορούν μισθοδοσίες- αποδόσεις κρατήσεων  επιχορηγήσεις στα νομικά πρόσωπα δάνεια και χρεωλύσια  δικαιώματα ΔΕΗ και διάφορα έξοδα όπως 
ταχυδρομικά  τηλεφωνικά και  τα οποία πληρώνονται σταδιακά καθώς και εισφορές όπως ΕΣΔΚΝΑ κ.λ.π. 

7.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Προϋπολογισ Δεσμευθέντα Ποσοστό  

Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό 
Τιμολογηθέν 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό 
Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ. 

Ποσοστό 
Πληρωθέντ.μεΤιμολογηθέντα 

4.769.114,75 2.105.963,04 44,15% 1.124.074,86 23,56% 1.000.107,09 978.701,24 20,52% 87,06% 

 
71.-ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Προϋπολογισ Δεσμευθέντα 
Ποσοστό 

Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ 

  
Τιμολογηθέντα 

Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα 

Ποσοστό 
Ποσοστό 

Πληρωθέντ.μεΤιμολογηθέντα 
 

Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ.  

     
1.206.595,15 370.240,86 30,68% 151.672,58 12,57% 134.209,59 121.123,46 10,03% 79,85%  

 
Η διαφορά ανάμεσα στα προυπολογισθέντα και στα ενταλθέντα είναι 1.072.385,56 ευρώ και στα πληρωθέντα είναι 1.085.471,69 ευρώ και προκύπτει από το ποσό των 
195.805,64 που αφορά αναγκαστική απαλλοτρίωση κτηρίου Ευτέρπης 195.805,84 ευρώ ο Δήμος έχει επιχορηγηθεί με το παραπάνω ποσό δεν έχει εκδοθεί ακόμα ένταλμα 
επίσης το ποσό 748.298,12 που αφορά την αγορά οικοπέδου στο ΟΤ169  τα χρήματα υπάρχουν δεσμευμένα σε λογαριασμό του Δήμου.   

73.-ΕΡΓΑ 
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Προϋπολογισ Δεσμευθέντα 

Ποσοστό 
Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ Τιμολογηθέντα 

Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα 

Ποσοστό 
Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ. 

Ποσοστό 
Πληρωθέντ.με 
Τιμολογηθέντα 

      
3.338.282,69 1.579.815.52 47,32% 897.626,26 26,88 815.192,58 811.792,86 24,31% 90,43% 

 
Αφορούν φωταγωγήσεις – εργασίες καθαρισμού-συντηρήσεις. 
Η διαφορά ανάμεσα στα Προϋπολογισθέντα με τα Ενταλθέντα και Πληρωθέντα οφείλεται στα έργα  για τα οποία δεν έχουν έλθει ακόμα οι επιχορηγήσεις από την πολιτεία 
όπως : 
 Κ.Α  -25-7312.002 ‘’Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Αγίου Κων/νου’’ ύψους 704.271,09 ευρώ (Έχει πληρωθεί 303.068,42) πληρώνεται  σταδιακά. 
Κ.Α  -25-7312.023 ‘’ Κατασκευή ιδιωτικού δικτύου αποχέτευσης Αγίου Κων/νου’’ ύψους 75.616,65 ευρώ και έχει πληρωθεί 43.110,06 ευρώ. 
Κ.Α  - 30-7311.018 ‘’Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 123 Κερατέας ύψους 439.997,79 ευρώ και έχει πληρωθεί 106.139,90 ευρώ. 
Κ.Α:30-7341.005-7-8-9-10 ‘’ Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Λαυρεωτικής-πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)’’ ύψους 366.103,24,00 ευρώ (Δεν έχει γίνει καμία πληρωμή).   
 Κ.Α:30-7311.009 ‘’Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου στο ΟΤ 203’’ ύψους 387.010,53 ευρώ (Δεν έχει γίνει καμία πληρωμή). 
 Κ.Α:30-7311.019 ‘’Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’’ Κερατέας ύψους 658.899,00 ευρώ δεν έχει γίνει καμία πληρωμή έως σήμερα. 
 

8.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

Προϋπολογισ Δεσμευθέντα 

Ποσοστό  

Τιμολογηθέντα 

Ποσοστό 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα 

Ποσοστό Ποσοστό 
 

Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ Τιμολογηθέν. Πληρωθέντ. με 

Προϋπολογισθ. Πληρωθέντ.μεΤιμολογηθέντα 
 

  Προϋπολογ.      
6.115.169,70 3.003.275,30 49,11% 2.388.156,29 39,05% 2.165.653.36 2.160.556,49 35,33% 90,46%  
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Από το παραπάνω ποσό των προϋπολογισθέντων θα πρέπει να αφαιρεθεί ο Κ.Α: 82 ’’Αποδόσεις κρατήσεων’’ Προϋπολογισθέντα 2.044.532,24 Ευρώ και Πληρωθέντα και 
1.365.443,42 ευρώ. Επίσης από τα παραπάνω προϋπολογισθέντα θα πρέπει να αφαιρεθεί ο Κ.Α:85 ‘’Προβλέψεις μη είσπραξης’’ ποσού 3.026.080,54 ευρώ που εντάχθηκε 
πρώτη φορά στον προϋπολογισμό έτους 2013 και αφορά τη διαφορά προϋπολογισθέντων-βεβαιωθέντων εσόδων παρελθόντων ετών μείον τα εισπραχθέντα παρελθόντων 
ετών. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ΚΑ 8115.001 που αφορά τις δαπάνες παρελθόντων ετών το σύνολο των παραστατικών που μεταφέρθηκε το 2014 ανέρχονταν στο ποσό 
των 754.241,68 πληρώθηκαν μέχρι σήμερα 547.803,46  δηλαδή προκύπτει το ποσό των 206.438,22 ευρώ το οποίο στο μεγαλύτερο σύνολό  τους πρόκειται για παραστατικά 
που δεν μπορούν να πληρωθούν είτε λόγω πράξεων Ελεγκτικού Συνεδρίου είτε ελλιπή δικαιολογητικά κ.λ.π. 

6.- ΕΞΟΔΑ 
 

Προϋπολογισ Δεσμευθέντα Ποσοστό  
Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό 
Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ

. 

Ποσοστό 
Πληρωθέντ.μεΤιμολογηθέντα 

11.077.582,79 10.392.256,16 0,93% 4.870.684,69 0,43% 4.455,832,33 4.334.564,65 0,39% 0,88% 

 
Οι παραπάνω δαπάνες αφορούν μισθοδοσίες- αποδόσεις κρατήσεων  επιχορηγήσεις στα νομικά πρόσωπα δάνεια και διάφορα έξοδα τα οποία πληρώνονται σταδιακά 

. 
7.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 
Προϋπολογισ Δεσμευθέντα Ποσοστό  

Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό 
Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ. 

Ποσοστό 
Πληρωθέντ.μεΤιμολογηθέντα 

5.023.686,51 1.331.889,42 0,26% 592.558,42 0,11% 533.064,13 519.371,80 10,33% 0,87% 

 
 
 
 

73.- ΕΡΓΑ 
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Προϋπολογισ Δεσμευθέντα 

Ποσοστό 
Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ Τιμολογηθέντα 

Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα 
 Πληρωθέντα 

Ποσοστό 
Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ 

Ποσοστό 
Πληρωθέντ.με 
Τιμολογηθέντα 

  
3.643.096,79 1.049,490,64 28,80% 444.717,658 0,12 435.804,21 435.804,21 0,11% 0,97% 

 
Αφορούν φωταγωγήσεις –εργασίες καθαρισμού-συντηρήσεις. 
Η διαφορά ανάμεσα στα Προϋπολογισθέντα με τα Ενταλθέντα και Πληρωθέντα οφείλεται στα έργα  για τα οποία δεν έχουν έλθει ακόμα οι επιχορηγήσεις από την πολιτεία 
όπως : 
 Κ.Α:25-7312.020 ‘’Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Κερατέας’’ ύψους 93.924,49 Ευρώ (Έχουν πληρωθεί 83.159,29 Ευρώ) 
Κ.Α:25-7312.002 ‘’Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Αγίου Κων/νου’’ ύψους 1.082.662,54Ευρώ (Έχουν πληρωθεί 174.369,75 Ευρώ)  
Κ.Α:25-7312.023 ‘’ Κατασκευή ιδιωτικού δικτύου αποχέτευσης Αγίου Κων/νου’’ ύψους 75.616,65 Ευρώ (Δεν έχει ξεκινήσει η πληρωμή) 
Κ.Α:30-7341.005-7-8-9-10 ‘’ Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Λαυρεωτικής-πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)’’ ύψους 366.103,24,00 Ευρώ (Δεν έχει  γίνει καμία πληρωμή).   
Κ.Α:30-7311.009 ‘’Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου στο ΟΤ 203’’ ύψους 387.010,53 Ευρώ (Δεν έχει γίνει καμία πληρωμή). 
Κ.Α:30-7311.019 ‘’Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’’ Κερατέας ύψους 658.899,00 Ευρώ δεν έχει γίνει καμία πληρωμή έως σήμερα. 
 

8.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
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Προϋπολογισ Δεσμευθέντα 

Ποσοστό  
Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ Τιμολογηθέντα 

Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα 

Ποσοστό 
Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ. 

Ποσοστό 
Πληρωθέντ.μεΤιμολογηθέντα 

    
6.478.169,70 3.153.046,17 0,48% 1.982.350,37 0,30% 1.744.800,17 1.727.362,11 0,28% 0,87% 

 
Από το παραπάνω ποσό των προϋπολογισθέντων θα πρέπει να αφαιρεθεί ο Κ.Α: 82’’Αποδόσεις κρατήσεων’’ Προϋπολογισθέντα 2.407.532,24 Ευρώ και Πληρωθέντα και 
1.002.247,52 Ευρώ. Επίσης από τα παραπάνω προϋπολογισθέντα θα πρέπει να αφαιρεθεί ο Κ.Α:85 ‘’Προβλέψεις μη είσπραξης’’ ποσού 3.026.080,54 Ευρώ που εντάχθηκε 
πρώτη φορά στον προϋπολογισμό έτους 2013 και αφορά τη διαφορά προϋπολογισθέντων-βεβαιωθέντων εσόδων παρελθόντων ετών μείον τα εισπραχθέντα παρελθόντων 
ετών. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ΚΑ 8115.001 που αφορά τις δαπάνες παρελθόντων ετών το σύνολο των παραστατικών που μεταφέρθηκε το 2014 ανέρχονταν στο ποσό 
των 754.241,68 πληρώθηκαν μέχρι σήμερα 522.047,74 037,85   δηλαδή προκύπτει το ποσό των 223.193,94 ευρώ το οποίο στο μεγαλύτερο σύνολο τους πρόκειται για 
παραστατικά που δεν μπορούν να πληρωθούν είτε λόγω πράξεων Ελεγκτικού Συνεδρίου είτε ελλιπή δικαιολογητικά κ.λ.π. 
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Όσο αφορά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 – ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ η Οικονομική Υπηρεσία 
σημειώνει τα ακόλουθα: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
1. & 2. Διάφοροι οφειλέτες 4.938.864,31 € 

3. Στις λοιπές απαιτήσεις ποσού 1.632.227,89 περιλαμβάνονται :  
α) Ποσό € 4.725 από τέλη χαρτοσήμου  & ΟΓΑ χαρ/μου από  βεβαιωμένα οφειλόμενα μισθώματα . 
β) Ποσό €1.607.563 απαίτηση από  συμμετοχή στη  Β.Ε.Π.Ε Κερατέας, λόγω μείωσης του μετοχικού της 

κεφαλαίου 
γ) Ποσό €19.939,89 από εγγύηση ενοικίων μισθωμάτων της ΔΗΚΕΔΗΛ  
Η μείωση στη στήλη «3ο τρίμηνο 2014 » οφείλεται στην είσπραξη απαιτήσεων από διάφορους οφειλέτες. 
 
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ. 

1.  Τα  έξοδα επομένων χρήσεων αναφέρονται σε  καταχωρημένα παραστατικά στην τρέχουσα  χρήση που 
αφορούν την επόμενη χρήση. 
Στο υπόλοιπο 31/12/2013  ποσού € 95.144,02 περιλαμβάνονται: € 27.698,25 ασφάλιστρα αυτ/των, € 7.207 
τέλη κυκλοφορίας αυτοκ/των, € 59.362,17 προκαταβολή μισθοδοσίας Α΄ 
δεκαπενθήμερου Ιανουαρίου 2014,  € 876,60 αναλογία ενοικίου 2014 για παιδική χαρά Κερατέας. 
Το 1 τρίμηνο του2014 οι ανωτέρω λογ/σμοί  πιστώνονται & κλείνουν(μηδενίζουν) σε χρέωση των λογ/σμών 
των αντίστοιχων εξόδων. 
2. Τα έσοδα χρήσης εισπρακτέα αναφέρονται σε έσοδα που ενώ αφορούν την τρέχουσα χρήση  τα σχετικά 
παραστατικά εκδίδονται και καταχωρούνται στην επόμενη χρήση. 
Στο υπόλοιπο 31/12/2013 ποσού €  1.477.811,49 περιλαμβάνονται: € 644.268,07 έσοδα από τέλη ύδρευσης 
4ου τριμήνου 2013 ,€ 30.100,54 έσοδα από ΦΗΧ 11ου  & 12ου /2013 εκκαθάρισης ΔΕΗ ,  € 645.847,93 από 
τέλη καθαριότητας και ηλεκρ/σμού 11ου & 12ου /2013 
εκκαθάρισης ΔΕΗ, € 52.061,50 έσοδα από τέλη & δικαιώματα αποχ/σης 4ου τριμήνου 2013, 
€ 58,499,94 έσοδα από  ΤΑΠ 11ου & 12ου /2013 εκκαθάρισης ΔΕΗ, € 46.400 έσοδα από μισθώματα που 
βεβαιώθηκαν το 2014  και € 633,51 πιστωτικοί τόκοι β’ 6μηνου 2013 Eurobank. 
Έτσι το 1ο 3μηνο του 2014οι ανωτέρω λογ/σμοί πιστώνονται και μηδενίζουν με ισόποση χρέωση (μείωση) 
των αντίστοιχων λογ/σων εσόδων προηγουμένων χρήσεων. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Α.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 
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1. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις μετά τις 31/12/2014 
ληφθέντων  δανείων από  ΑLPHA Πίστεως ποσού 863.902,84 ευρώ, από Eurobank  € 333.849,33  και  από 
Τ.Π & Δ ποσού 1.824.346,95 €. 
2. Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στη στήλη «τέλος προηγούμενου έτους» περιλαμβάνονται  τα 
χρεολύσια στους παραπάνω πιστωτικούς φορείς που θα καταβληθούν  εντός του έτους 2014, κατά ποσά  
€ 183.505,58  στην  ΑLPHA Πίστεως , κατά ποσό € 76.150,04 στη  Eurobank.  Στο Τ.Π & Δ   δεν 
καταβάλλονται  χρεολύσια  λόγω 3ετούς παράτασης πληρωμής. 
Η τακτική πληρωμή των χρεολυσίων απεικονίζεται στη μείωση των στηλών «προηγούμενο τρίμηνο» και  
«3ο τρίμηνο 2014». 

 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

3. Στο ποσό των 310.869,80 στις 31/12/2013 περιλαμβάνονται ποσά: 256.628,96 που αφορά 
επιστρεπτέο ΦΠΑ λόγω χρησιμοποίησης  μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ύδρευσης 
& αποχέτευσης ,€ 30.229,29 φόρος προμηθειών, 9.644,34 φόρος & ΟΓΑ χαρτ/μου μισθωμάτων, 
14.367,21 φόρος ελευθ. επαγγελματιών. 
Στη στήλη «3ο τρίμηνο 2014» το ποσό -55.873,62 προκύπτει ως εξής: πιστωτικό ΦΠΑ   χρήσης έως 
30/9/2014   -159.033,23 ,επιστρεπτέος ΦΠΑ +84.249,83 λόγω μη επιλεξιμότητας 
ΦΠΑ συγχρηματοδοτούμενων έργων που συμψηφίστηκε στις περιοδικές δηλώσεις και λοιποί φόροι-τέλη 
τρίτων ποσού 18.909,78 

   5. Στο ποσό των € 370.653,70 στις 31.12.2013 περιλαμβάνονται ποσά : € 9.094,56 διάφοροι δικαιούχοι 
αμοιβών ,€ 1.931,92 διάφορες εισφορές για λογ/σμό Δημοσίου, € 142.365,72 δικαιούχοι επιταγών με λήξη  
μέχρι 31/12/2013 που δεν εμφανίστηκαν μέχρι τη λήξη για είσπραξη τους, € 217.261,50 ποσό οφειλόμενο σε 
Κανελόπουλο Νικόλαο (195.805,83) και Περιφέρεια Αν. Αττικής (21.455,67). 

   Στη  στήλη «3ο τρίμηνο 2014» το ποσό 253.015,46 περιλαμβάνει: α) αποδοχές προσωπικού πληρωτέες ποσό 
5.603,76 β)δικαιούχοι αμοιβών ποσού 27.908,08 γ) διάφορες εισφορές για λογ/σμό Δημοσίου 2.242,12 και 
δ) λοιπές  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ως ανωτέρω (5) ποσού 217.261,50. 

 
Γ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
1.   Το ποσό των € 195.805,63 αφορά  απαίτηση από επιδότηση του Πράσινου ταμείου για την Ευτέρπη  ,ποσό 

το οποίο   καταβλήθηκε στο Δήμο 24/6/2014 ,και συνεπώς μηδένισε το υπόλοιπο στη στήλη «προηγούμενο 
τρίμηνο 2014» 

2.Τα έξοδα χρήσεως πληρωτέα στην επόμενη χρήση αφορούν την τρέχουσα χρήση αλλά τα παραστατικά θα   
παραληφθούν και καταχωρηθούν στην επόμενη. 

  Στο ποσό των € 563.295,37 περιλαμβάνονται: α) Λογαριασμοί  ΕΥΔΑΠ ποσού € 54.615,29 12ου/2013 που 
καταχωρήθηκαν το 2014  β) ποσό 3.168,27 για ΟΤΕ 12ου/2013  γ) ποσό € 174.243,03 για κατανάλωση ΔΕΗ 
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11ου & 12ου/2013 δ) ποσό 26.626,44 προμήθεια και έξοδα ΤΑΠ από εκκαθάριση ΔΕΗ 11ου & 12ου /2013  ε) 
ποσό € 758,90 αναλογία τόκων 4ου τριμήνου 2013 Εurobank  στ) ποσό 443,96 Cosmote  ζ) ποσό 171.585,79 
για 4ο τρίμηνο 2013 σε ΕΔΣΝΑ η) ποσό 131.853,70 αμοιβές προσωπικού 12ου/2013 καταχωρημένα αρχές 
1ου /2014.   

  Το 1ο τρίμηνο του 2014 οι ανωτέρω λογαριασμοί χρεώνονται και κλείνουν (μηδενίζονται) με μείωση του 
αντίστοιχου εξόδου . 

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 υπ’ αριθμ. πρωτ: 22003/10.10.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Λαυρεωτικής, 
ως κατωτέρω: 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/9/2014 

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

0 Τακτικά έσοδα 9687343,92 6891140,3 0,711355 6653054,52 0,686778 0,9654505 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 107520 211587,48 1,96789 130244,72 1,2113534 0,6155597 
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 15000 5112,67 0,340845 5112,67 0,3408447 1 
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 5022369,83 3188781,53 0,634916 3037805,07 0,6048549 0,9526539 
4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 729276,44 372683,92 0,511032 368644,86 0,505494 0,9891622 
5 Φόροι και εισφορές 900511,21 723441,25 0,803367 721713,75 0,8014489 0,9976121 
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2854666,44 2367589,39 0,829375 2367589,39 0,8293751 1 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 58000 21944,06 0,378346 21944,06 0,3783459 1 
1 Έκτακτα έσοδα 3689840,86 1263650,72 0,342468 1257268,78 0,3407379 0,9949496 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 5000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 311239,77 255920,19 0,822261 255920,19 0,8222606 1 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3204801,09 854249,83 0,266553 854249,83 0,2665532 1 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 3000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 152800 144845,58 0,947942 143585,58 0,9396962 0,9913011 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 13000 8635,12 0,66424 3513,18 0,2702446 0,4068478 
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1593880 1899201,69 1,191559 1446434,26 0,9074926 0,7616012 

21 Τακτικά έσοδα 1589880 1892844,96 1,190558 1445756,04 0,9093492 0,7638006 
22 Έκτακτα έσοδα 4000 6356,73 1,589183 678,22 0,169555 0,1066932 
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 3611628,62 4515068,62 1,250148 459521,26 0,1272338 0,101775 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 ######## 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3611628,62 4515068,62 1,250148 459521,26 0,1272338 0,101775 
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2015805,43 1498074,89 0,743164 1310081,09 0,6499045 0,8745097 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1967875,43 1493542,03 0,758962 1305548,23 0,6634303 0,8741289 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 47930 4532,86 0,094573 4532,86 0,0945725 1 
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1374561,18           

  Σύνολα εσόδων 21973060,01 16067136,22   11126359,91     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/9/2014 

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 11087505,03 10748571 0,969431 7986763,84 0,7203391 7330231,27 6984054,84 0,6299032 0,8744537 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4023081,5 3887831,17 0,966381 2859134,22 0,7106826 2849692,41 2837208,53 0,7052327 0,9923314 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 306560,71 304710,71 0,993965 216152,31 0,7050881 212462,31 212462,31 0,6930513 0,9829287 
62 Παροχές τρίτων 2609951,85 2460674,43 0,942805 1974453,34 0,7565095 1699580,13 1474456,09 0,5649361 0,7467667 
63 Φόροι - τέλη 15700 14000 0,89172 4867,84 0,3100535 5008,97 5008,97 0,3190427 1,0289923 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 374792,24 371789,67 0,991989 318610,23 0,8500983 174992,97 169062,46 0,4510831 0,5306247 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 407439,42 407439,42 1 311294,29 0,764026 311294,29 311294,29 0,764026 1 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 898014,48 851060,76 0,947714 624051,62 0,6949238 409002,08 353364,08 0,3934949 0,5662417 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2451964,83 2451064,83 0,999633 1678199,99 0,6844307 1668198,11 1621198,11 0,6611833 0,9660339 
68 Λοιπά Έξοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

7 Επενδύσεις 4769114,75 2105963,04 0,441584 1124074,86 0,2356988 1000107,09 978701,24 0,2052165 0,8706727 
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1206595,15 370240,86 0,306848 151672,58 0,125703 134209,59 121123,46 0,1003845 0,7985851 
73 Έργα 3338282,69 1579815,52 0,473242 897626,26 0,2688886 815192,58 811792,86 0,2431768 0,9043774 
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 224236,91 155906,66 0,695277 74776,02 0,3334688 50704,92 45784,92 0,204181 0,6122942 
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 6115169,7 3003275,3 0,491119 2388156,29 0,3905298 2165653,36 2160556,49 0,353311 0,9046964 
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1044556,92 1044556,92 1 1006648,16 0,9637083 800209,94 795113,07 0,7611965 0,7898619 
82 Αποδόσεις 2044532,24 1958718,38 0,958028 1381508,13 0,6757087 1365443,42 1365443,42 0,6678513 0,9883716 
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 3026080,54 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 

9 Αποθεματικό 1270,53                 
  Σύνολα δαπανών 21973060,01 15857809,3   11498994,99   10495991,7 10123312,57     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 

  τέλος 
Προηγούμενου 
έτους 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

3ο Τρίμηνο 2014 Μεταβολή 
% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.706.877,22 6.843.255,71 6.571.092,20 0,96 
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 4.796.181,30 5.211.027,82 4.938.864,31 0,95 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Λοιπές απαιτήσεις 1.910.695,92 1.632.227,89 1.632.227,89 1,00 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.537.132,57 1.871.432,12 2.397.874,66 1,28 
1. Ταμείο 2.698,04 1.255,70 1.743,45 1,39 
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.534.434,53 1.870.176,42 2.396.131,21 1,28 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.572.955,51 0,00 0,00 0,00 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 95.144,02 0,00 0,00 0,00 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.477.811,49 0,00 0,00 0,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 3.281.754,74 3.152.030,00 3.079.424,99 0,98 
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 3.022.099,12 3.022.099,12 3.022.099,12 1,00 
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 259.655,62 129.930,88 57.325,87 0,44 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.426.670,62 1.157.823,70 1.524.560,07 1,32 
1. Προμηθευτές 745.147,12 878.733,45 1.324.432,62 1,51 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 310.869,80 45.309,80 -55.873,62 -1,23 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00 2.985,61 0,00 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 370.653,70 233.780,45 253.015,46 1,08 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 759.101,00 0,00 0,00   
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 195.805,63 0,00 0,00 1,00 
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 563.295,37 0,00 0,00 0,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής απόφασης. 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 326/2014    

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/24.10.2014 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014. 

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/24.10.2014 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 00-6056 Ετήσια εισφορά ΤΑΔΚΥ 354.000,00 € 88.854,93 € Α-983 

2 00-6071 
Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων 
υπαλλήλων 7.304,00 € 1.726,24 € Α-984 

3 00-6312.001 Φόρος ακινήτων 6.600,00 € 6.600,00 € Α-985 

4 00-6453 Λοιπές συνδρομές 1.400,00 € 700,00 € Α-986 

5 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.600,00 € 2.000,00 € Α-987 

6 00-6492 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων 78.266,81 € 17.266,81 € Α-988 

7 
00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 

11.304,54 € 4.304,54 € Α-989 
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8 
00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 

6.300,00 € 1.800,00 € Α-990 

9 
00-6737.003 Διάφορα έξοδα ΔΗΚΕΔΗΛ, αμοιβή 

εκκαθαριστών κλπ 16.000,00 € 8.000,00 € Α-991 

10 
10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου 

χρόνου 129.802,76 € 7.456,46 € Α-992 

11 10-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικού 
προσωπικού 2.571,44 € 404,12 € Α-993 

12 
10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ με σύμβαση 

αορίστου χρόνου 35.209,92 € 6.478,02 € Α-994 

13 10-6063 Λοιπές παροχές σε είδος 1.450,00 € 450,00 € Α-995 

14 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 112.841,08 € 9.700,00 € Α-996 

15 15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ 15.692,95 € 2.800,00 € Α-997 

16 15-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 3.511,34 € 590,00 € Α-998 

17 15-6052.001 
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ από 
πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" 7.389,76 € 200,00 € Α-999 

18 15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος 1.800,00 € 800,00 € Α-1000 

19 15-6232.001 Μίσθωμα Κέντρου Περ. Εκπαίδευσης 20.670,48 € 4.200,00 € Α-1001 

20 25-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ 26.715,91 € 2.500,00 € Α-1002 

21 25-6213 
Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 
ΕΥΔΑΠ 1.306.517,74 € 24.529,00 € Α-1003 

22 25-6264.006 
Δαπάνες συντήρησης υποσταθμού μέσης 
τάσης Βιολογικού 1.615,21 € 1.000,00 € Α-1004 

23 25-6641 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 33.000,00 € 3.000,00 € Α-1005 

24 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 129.086,92 € 24.000,00 € Α-1006 

25 30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ 7.891,83 € 1.578,17 € Α-1007 

26 30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ 10.643,80 € 1.600,00 € Α-1008 

27 30-6051.008 
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ - 
ΤΑΔΚΥ 2.703,78 € 500,00 € Α-1009 

28 30-6051.010 Εργοδοτική ασφάλεια ΤΕΑΔΥ 650,00 € 100,00 € Α-1010 

29 30-6051.011 Εργοδοτική εισφορά υγειονομικού 1.350,00 € 200,00 € Α-1011 

30 10-6265 Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 3.000,00 € 1.000,00 € Α-1012 

31 
80-8115.005 Ασφαλιστικές εισφορές - χαρτ. ΟΓΑ κλπ 

ΔΗΚΕΔΗΛ 28.336,00 € 8.500,00 € Α-1013 

32 
80-8224.002 Απόδοση ενοικίων προμηθειών ΤΑΔΚΥ - 

ΤΕΑΔΥ - ΤΠΔΥ 14.000,00 € 7.000,00 € Α-1014 
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33 
80-8231.008 Ασφαλιστικές εισφορές στο Μετοχικό 

Ταμείο Πολ. Υπαλλήλων 3.500,00 € 1.000,00 € Α-1015 

34 80-8231.009 
Ασφαλιστικές εισφορές στο Υγειονομικό 
Ταμείο 2.850,00 € 850,00 € Α-1016 

35 80-8231.010 Ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΑΔΥ 1.800,00 € 300,00 € Α-1017 

36 80-8231.015 
Ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 
εργαζομένων 125.000,00 € 34.348,39 € Α-1018 

37 80-8261.001 Λοιπές επιστροφές εσόδων 13.000,00 € 10.042,99 € Α-1020 

38 10-6691 
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού & 
φωταγωγήσεων 9.000,00 € 3.000,00 € Α-1021 

39 30-7311.008 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού 21.455,67 € 21.455,67 € Α-1022 

40 30-7326.027 

Έργα υποδομής ανάπλαση - ενοποίηση 
χώρων πρασίνου περιοχής ιστορικού 
κέντρου Δήμου Λαυρεωτικής 254.765,65 € 254.765,65 € Α-1023 

41 30-7413.004 
Κτ. Αποτ. Μελ. Γεω. Υδρ. Ρεμ. Σπηλιαζέζα 
- Αγιασμόθι 40.000,00 € 40.000,00 € Α-1024 

42 
30-7413.035 Προκαταρκτική μελέτη για ένταξη σχεδίου 

περιοχής Πουνταζέζα - λιμάνι Πασσά 4.213,98 € 4.213,98 € Α-1025 

43 35-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 2.000,00 € 457,00 € Α-1026 

44 10-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 2.000,00 € 555,00 € Α-1027 

45 20-7321.001 Ένταλμα προπληρωμής ΔΕΔΔΗΕ - 
επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 65.000,00 € 27,07 € Α-1028 

46 30-6699 
Προμήθεια εξοπλισμού για τα εξωτερικά 
συνεργεία του Δήμου 1.100,00 € 815,00 € Α-1029 

47 20-6634 
Προμήθεια πλαστικών σάκων 
απορριμμάτων 9.000,00 € 4.000,00 € Α-1030 

48 30-7332.002 
Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ 
Λαυρεωτικής 7.800,56 € 861,00 € Α-1031 

49 10-6671 
Προμήθεια ελαστικών για το ΚΗΙ 7345 
αστικό λεωφορείο 7.000,00 € 2.140,05 € Α-1033 

50 20-7135.001 
Προμήθεια ελαστικών για το ΚΗΟ 6171 
απορριμματοφόρο 30.000,00 € 196,80 € Α-1034 

51 20-7135.001 
Προμήθεια ελαστικών για το ΚΗΟ 6032 
απορριμματοφόρο 30.000,00 € 196,80 € Α-1035 

52 20-7135.001 
Προμήθεια ελαστικών για το ΚΗΟ 2040 
απορριμματοφόρο 30.000,00 € 98,40 € Α-1036 

53 10-6671 Προμήθεια ελαστικών για το ΚΗΗ 5536 7.000,00 € 98,40 € Α-1037 

54 20-7135.001 
Προμήθεια ελαστικών για το ΚΗΟ 5635 
απορριμματοφόρο 30.000,00 € 98,40 € Α-1038 

55 20-7135.001 
Προμήθεια ελαστικών για την ΚΗΟ 5520 
νταλίκα 30.000,00 € 200,00 € Α-1039 

56 20-7135.001 
Προμήθεια ελαστικών για το ΚΗΙ 7310 
ανοικτό φορτηγό 30.000,00 € 43,05 € Α-1040 

57 35-6692 Προμήθεια φυτών & δενδρυλλίων 13.000,00 € 900,00 € Α-1032 
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58 10-6021.001 
Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου 
χρόνου 129.802,76 € 22.543,53 € Α-1041 

59 10-6052.001 
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 35.209,92 € 1.521,00 € Α-1042 

60 30-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ 7.891,83 € 221,83 € Α-1044 

61 10-6051.004 
Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ τακτικού 
προσωπικού 2.571,44 € 95,88 € Α-1043 

62 00-6071 
Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων 
υπαλλήλων 7.304,00 € 2.373,00 € Α-1045 

63 80-8231.015 
Ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 
εργαζομένων 125.000,00 € 5.651,60 € Α-1046 

 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 327/2014    

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 «αποδέσμευσης ποσών από 

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:23109/22.10.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου 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.  25-6041.001 Τακτικές αποδοχές 6.992,00 Α-46 Α-978 

2.  25-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού 

2.842,02 Α-47 Α-979 

3.  30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος 500,00 Α-137 Α-980 

4.  25-7312.024 Επέκταση δικτύου για σύνδεση 
περιφερειακής οδού ΝΑΤΟ – 
περιοχή Προφήτης Ηλίας 

5.100,00 Α-927 Α-981 

5.  80-8261.005 Επιστροφές από πρόγραμμα 
ληξιπρόθεσμων οφειλών 

96.006,81 Α-667 Α-982 

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

- τις διατάξεις του  Π.Δ.113/2010,  
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- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  

- την αριθμ. πρωτ:23109/22.10.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών 
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 2014, όπως αναφέρονται 
κατωτέρω: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  25-6041.001 Τακτικές αποδοχές 6.992,00 Α-46 Α-978 

2.  25-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού 

2.842,02 Α-47 Α-979 

3.  30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος 500,00 Α-137 Α-980 

4.  25-7312.024 Επέκταση δικτύου για σύνδεση 
περιφερειακής οδού ΝΑΤΟ – 
περιοχή Προφήτης Ηλίας 

5.100,00 Α-927 Α-981 

5.  80-8261.005 Επιστροφές από πρόγραμμα 
ληξιπρόθεσμων οφειλών 

96.006,81 Α-667 Α-982 

 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 183Α/2014 ποσού 
5.955,70 ευρώ που εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμ.313/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 328/2014    

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 183Α/2014 ποσού 5.955,70 ευρώ που εκδόθηκε σύμφωνα με την 

αριθμ.313/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 22932/22.10.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Με την υπ’ αριθμ. 313/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

5.955,70 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2014, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων Αττικής Οδού. 

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

υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνος Καραμπάτσος, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων, με βαθμό 

Δ’. 

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

30.11.2014.  

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.  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 33 από 61 

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των  5.955,70 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.313/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 22932/22.10.2014 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 183Α/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, Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, ΔΕ Τεχνικών 
Ηλεκτρ/κων, με βαθμό Δ’, από υπόλογο του ποσού το οποίο του είχε διατεθεί για την πληρωμή δαπανών 
διέλευσης διοδίων Αττικής Οδού. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί σύστασης πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής και ορισμός 
υπολόγου 
Αρ. Απόφ.: 329/2014    

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 σύστασης 

πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής και ορισμού υπολόγου», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ: 19713/15.09.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 και άρθρου 35 του Β.Δ. 17-5/15-06-59 

 της παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

 του Π.Δ. 113/2010 

 της εγκ. Υπ. Εσωτ. 41432/28-9-1984 

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με: 

Α. τον καθορισμό του ύψους της παγίας προκαταβολής σε ποσό 4.000,00 ευρώ. 

Β. τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου για τη διαχείρισή της, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί και το 

σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 34 από 61 

Γ. τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 80-8251 με τίτλο «Παγία προκαταβολή» 

του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014. 

Δ. τον καθορισμό του είδους των δαπανών, που δύνανται να πληρώνονται από το ποσό της πάγιας 

προκαταβολής και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014. 

Ο οριζόμενος υπάλληλος θα ενεργεί τις πληρωμές, ύστερα από γραπτή εντολή του Δημάρχου 

Λαυρεωτικής και με το ποσό της πάγιας προκαταβολής μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σε 

βάρος των κατωτέρω κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού: 

Κ.Α. 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 

K.A. 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής χρήσεως   

ΚΑ 10-6162.001 Έξοδα για πληρωμή προσωπικού ΔΙΑΣ 

K.A. 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  

Κ.Α. 10-6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 

Κ.Α. 10-6263 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 

K.A. 10-6611 Προμήθεια βιβλίων  

K.A. 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης  

Κ.Α. 10-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 

Κ.Α. 10-6671 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 20-6263 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 20-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

Κ.Α. 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

Κ.Α. 20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

Κ.Α. 20-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

Κ.Α. 20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων 

Κ.Α. 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  

Κ.Α. 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός – ελαστικά 

Κ.Α. 20-7135.002 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

Κ.Α. 20-7321.001 Φωταγώγηση κτιρίων  

Κ.Α. 20-7322.001 Φωταγώγηση πλατειών  

Κ.Α. 20-7332.007 Καθαρισμός δημοτικών πάρκων – πλατειών 

Κ.Α. 25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 25-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 30-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
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Κ.Α. 30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

Κ.Α. 35-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 35-6264 Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων 

Κ.Α. 35-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

Κ.Α. 70-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
- τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 
- τις διατάξεις του Β.∆/τος 17-5/15-6-59 
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 
- το ΠΔ 113/2010 
- την αριθμ. πρωτ: 19713/15.09.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.80-8251 µε τίτλο «Πάγια 
προκαταβολή» για τη σύσταση της πάγιας προκαταβολής, η οποία θα βαρύνει τους εξής κωδικούς του 
προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014: 
Κ.Α. 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 
K.A. 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής χρήσεως   
ΚΑ 10-6162.001 Έξοδα για πληρωμή προσωπικού ΔΙΑΣ 
K.A. 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  
Κ.Α. 10-6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 
Κ.Α. 10-6263 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 
K.A. 10-6611 Προμήθεια βιβλίων  
K.A. 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης  
Κ.Α. 10-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 
Κ.Α. 10-6671 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 20-6263 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 20-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 
Κ.Α. 20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 
Κ.Α. 20-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
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Κ.Α. 20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων 
Κ.Α. 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  
Κ.Α. 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός – ελαστικά 
Κ.Α. 20-7135.002 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
Κ.Α. 20-7321.001 Φωταγώγηση κτιρίων  
Κ.Α. 20-7322.001 Φωταγώγηση πλατειών  
Κ.Α. 20-7332.007 Καθαρισμός δημοτικών πάρκων – πλατειών 
Κ.Α. 25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 25-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 30-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 35-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 35-6264 Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 35-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 70-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
Β. Ορίζει  αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα µε τις έγγραφες εντολές του 
Δημάρχου Λαυρεωτικής και στο όνομα του οποίου θα εκδίδεται το χρηματικό ένταλμα, τον Κωνσταντίνο 
Καραμπάτσο, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων. 
Γ. Η επιστροφή ολόκληρου του ποσού της παγίας προκαταβολής θα γίνει από τον ανωτέρω υπάλληλο 
το αργότερο έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 35 
του Β.∆/τος 17-5/15-6-59 και του άρθρου 173 του Ν.3463/2006. 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ 
Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 330/2014    

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 «κατάρτισης όρων διακήρυξης 

διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθμ.119/2014 απόφασή του ενέκρινε τη 
μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 
270/1981 (ΦΕΚ 77/Α) και του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α). 
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Η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της πρέπει να καθορίσει τους όρους διακήρυξης της 
δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν για τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας. 

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

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

− Τις διατάξεις του Ν.3463/2006,  

− Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, 

− Την υπ’ αριθμ.119/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
καθορίζει τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Πολιτών της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας ως ακολούθως: 
Εκτίθεται σε φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου 
για τη στέγαση και λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Δημοτικής Ενότητας  
Κερατέας.   
Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της πόλης της Κερατέας. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Το προαναφερόμενο οίκημα θα πρέπει να έχει συνολική κτιριακή επιφάνεια 180-190 τ.μ. και να είναι σε 
άριστη κατάσταση. Να είναι προσπελάσιμο. Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (νόμιμη 
οικοδομική άδεια, υδραυλική, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και αποχέτευση, θέρμανση, πυρασφάλεια 
κλπ). Να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης και εξυπηρέτησης σε άτομα με ειδικές ανάγκες και τρίτης 
ηλικίας.  
Επίσης, η οικοδομική του άδεια να επιτρέπει την προαναφερόμενη χρήση, έστω και με κατάλληλη 
αλλαγή. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Το ακίνητο πρέπει να είναι έτοιμο προς χρήση, ώστε να παραδοθεί αμέσως μετά την υπογραφή του 
μισθωτηρίου συμβολαίου.  
Για τυχόν καθυστερημένη παράδοση του προς μίσθωση κτιρίου θα συμφωνηθεί στο μισθωτήριο που θα 
καταρτισθεί, ποινική ρήτρα τουλάχιστον 100 € την ημέρα.  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
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Η διάρκεια της μίσθωσης αυτής ορίζεται δωδεκαετής, αρχομένη από την παράδοση και παραλαβή που 
θα βεβαιωθεί με σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο μετά την υπογραφή του θα προσαρτάται στο μισθωτήριο 
συμβόλαιο και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 
Ο Δήμος θα μπορεί να λύσει μονομερώς και αζημίως τη μίσθωση πριν από τη λήξη της για τους εξής 
λόγους:  
- Εάν αποκτήσει ιδιόκτητο ακίνητο  
- Εάν παραχωρηθεί στο Δήμο δωρεάν η χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου, για τον υπόλοιπο χρόνο 
της μίσθωσης  
- Εάν υπάρξει ανάγκη μεταφοράς της στεγασμένης υπηρεσίας του Δήμου σε άλλη περιοχή  
Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα (30) 
ημέρες τουλάχιστον πριν από την καθοριζόμενη στη σχετική ειδοποίηση ημερομηνία λύσης της 
μίσθωσης, από την οποία παύει και κάθε υποχρέωση του Δήμου προς καταβολή του μισθώματος 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.4 του άρθρου 5 του ΠΔ/τος 270/81 και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον κο 
Δήμαρχο.  
Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή προκήρυξη στην οποία καθορίζονται το είδος, η θέση, τα όρια, η 
έκταση και κάθε στοιχείο που περιγράφει λεπτομερώς το προς μίσθωση ακίνητο, εκτός από το τίμημα. 
Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις ως ακολούθως: 
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων κατατίθενται στο 
πρωτόκολλο του Δήμου και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 
7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερόμενων 
ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει 
σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός 
ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές 
ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε 
ενδιαφέρον. 
Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της 
δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα 
κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας 
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συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον 
εγγυητή. 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή ο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους στο Δημοτικό Κατάστημα εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
που θα γίνει η δημοσίευση της διακήρυξης και να καταθέσουν προσφορά.  
Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 
Α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος ιδιοκτήτη, με 
περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου. 
Β) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας, πρόσφατη κάτοψη κτίσματος, οικοδομική άδεια και τα 
συνημμένα σ’ αυτή διαγράμματα (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη). 
Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο ακίνητο είναι ελεύθερο για τη χρήση για την οποία 
προορίζεται και ότι έχει λάβει γνώση των  όρων της δημοπρασίας. 
Δ) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 1 και 2 ΦΕΚ 407/Β΄/09-04-2010 περί «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», η 
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι θα προσκομίσει το ανωτέρω πιστοποιητικό για το προς χρήση 
ακίνητο. 
Ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης 
τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
Στ) Βεβαίωση ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία.  
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, το ακίνητο του οποίου θα κριθεί κατάλληλο από την 
αρμόδια Επιτροπή πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας, ως εγγύηση, 
Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσο προς το 10% της πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος. 
Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί σε όλους τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία μετά την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού, εκτός του τελευταίου μειοδότη, στον οποίο θα επιστραφεί με την 
υπογραφή του Μισθωτηρίου Συμφωνητικού. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά με τη σειρά εκφωνήσεως του 
ονοματεπωνύμου τους. 
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβιβάζεται 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. 
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Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της 
δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Η πρώτη και ανώτατη προσφορά, που θα αποτελέσει και την τιμή εκκίνησης της μειοδοτικής 
δημοπρασίας, καθορίζεται από τους συμμετέχοντες κατά την έναρξη της διαδικασίας και ειδικότερα από 
διαγωνιζόμενο, ο οποίος πρώτος θα αναφωνήσει την τιμή που επιθυμεί να εκμισθώσει το ακίνητό του, 
σε ετήσια βάση. 
Το ετήσιο ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος μειοδότης θα καταβάλλεται από το 
Δήμο προς αυτόν με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, αφού προσκομισθούν στη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας καμία αντιπροσφορά δε γίνεται δεκτή, ενώ τα πρακτικά υπογράφονται 
από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και τον τελευταίο μειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να 
τηρήσει τη σύμβαση και την παρούσα διακήρυξη. 
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της 
απόφασης των αρμοδίων οργάνων περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει 
για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, άλλως η εγγύηση που κατέβαλε καταπίπτει υπέρ του 
Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και διενεργείται σε βάρος του νέα δημοπρασία για την οποία 
υποχρεούται να καταβάλλει τη διαφορά του νέου μεγαλύτερου μισθώματος από αυτό της προηγούμενης 
δημοπρασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί, υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα σύμβασης, τελών, δημοσιεύσεων 
(αρχικής και τυχόν επαναληπτικών) χαρτοσήμων, πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης καθώς και 
κρατήσεις 2% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος υπέρ του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση 
ή άλλα νόμιμα έξοδα. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για τρία (3) έτη και θα καταβάλλεται από τον Δήμο κάθε μήνα, 
ξεκινώντας από την παράδοση του κτιρίου και εντός του τρέχοντα μήνα. 
Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του Δήμου προς τον ανάδοχο, δεν θα επιβαρύνονται με 
προσαυξήσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο 
Ο Δήμος μπορεί να προβεί στη διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, 
καθώς και την προσαρμογή τηλεφωνικού, υδραυλικού και ηλεκτρολογικού δικτύου. 
Μετά τη λήξη της σύμβασης όλα τα υλικά που τοποθετήθηκαν από το Δήμο περιέρχονται σ’ αυτόν. 
Ο Δήμος ως μισθωτής δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον εκμισθωτή για τις από συνήθη χρήση 
φθορές του ακινήτου ή τις τυχόν εξ οποιουδήποτε τυχαίου ή εξ ανωτέρας βίας γεγονότος βλάβες ή ζημιές 
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο αν δεν παρουσιασθεί μειοδότης σ’ αυτήν. 
Επίσης, επαναλαμβάνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις εξής περιπτώσεις: 
α) Όταν το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το αρμόδιο κατά Νόμο όργανο για οποιονδήποτε λόγο. 
β) Όταν ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί την υπογραφή αυτής ή δεν παραδώσει το μίσθιο.   
Στη δεύτερη περίπτωση νέα δημοπρασία διενεργείται σε βάρος του τελευταίου αυτού μειοδότη και ως 
ανώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που έχει κατακυρωθεί στο όνομά του.  Το ποσό 
αυτό είναι δυνατό να αυξηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ την επιπλέον διαφορά μεταξύ 
της μειοδοσίας και του ανωτέρου μισθώματος στο οποίο θα κατακυρωθεί η δημοπρασία, θα είναι 
υποχρεωμένος να την καταβάλλει ο ανωτέρω τελευταίος μειοδότης, για ολόκληρο τον οριζόμενο στην 
παρούσα χρόνο μισθώσεως αμέσως και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί εισπράξεως 
δημοσίων εσόδων. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Ύστερα από ανεπιτυχή δημοπρασία, η μίσθωση του χώρου θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Ο Δήμαρχος θα δημοσιεύσει περίληψη της παρούσης είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 
διενέργεια της δημοπρασίας σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα  και μία (1) τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία. 
Επίσης, περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης 
στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας 
της διενέργειας της δημοπρασίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο 
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Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως. 
Η μη άσκηση ή η μη έγκριση άσκηση δικαιώματος του μισθωτή Δήμου που αναγνωρίζεται από το Νόμο 
ή την παρούσα διακήρυξη και σύμβαση μισθώσεως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν 
παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. 
Όποια τυχόν διαφορά αναφύεται από την σύμβαση που θα υπογραφεί, θα λύεται από τα δικαστήρια. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2292 3 20147.  
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που 
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο 

Για την παρούσα δημοπρασία και τη μίσθωση θα τηρηθούν όλες οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81, του 
Ν.3463/06 (άρθρο 194), καθώς και του Ν.3852/10. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον 
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 331/2014    

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 «ορισμού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή 

και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2014 του 

Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Στο άρθρο 163 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

ορίζονται τα κατωτέρω: 
«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια 

μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που 

έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό 

διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές 

που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 

2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα 

προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, 

προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον 

ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο. 
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3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό 

συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 

Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και τον 

αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. 

Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

(ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και 

προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα 

Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών 

προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν ο 

Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι 

διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες 

αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες 

τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια 

ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει 

και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, 

επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον 

ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας». 

Επειδή ο Δήμος Λαυρεωτικής εφαρμόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο είναι αναγκαίος ο ορισμός 
ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 
Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων 
έχει ως αντικείμενο τη σύνταξή τους σύμφωνα με το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων & Κοινοτήτων, 
όπως ορίζεται στο ΠΔ 315/1999. 

Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
18 του Ν.2231/94, με βάση τις ελεγκτικές ώρες που απαιτούνται για τον ενδελεχή έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων. 

Ακολούθως, πρότεινε να οριστεί για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
(ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης) του Δήμου Λαυρεωτικής για τη χρήση του έτους 2014 η εταιρεία 
ΣΟΛ ΑΕ (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές), με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 125 και ΑΦΜ 094394659, Δ.Ο.Υ 
ΦΑΕΕ Αθηνών. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
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- τις διατάξεις του άρθρου 163, παρ.1, 2 & 3 του Ν.3463/2006  

- τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Ορίζει ως ελεγκτική εταιρεία για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός & 
αποτελέσματα χρήσεως του Δήμου Λαυρεωτικής για τη χρήση του οικονομικού έτους 2014 του Δήμου 
Λαυρεωτικής την εταιρεία ΣΟΛ (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές) ΑΕ, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 125, 
με έδρα Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, με ΑΦΜ 094394659, Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών. 
Β. Ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, μέλη της ΣΟΛ ΑΕ, κο Αγγέλου Παναγιώτη, Α.Μ. ΣΟΕΛ 
23721, ως τακτικό ελεγκτή και Βασιλική Μερεντίτη, Α.Μ. ΣΟΕΛ 16381, ως αναπληρωματικό ελεγκτή. 
Γ. Καθορίζει την αμοιβή τους στο ποσό των 13.508,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 16.614,84 ευρώ. 
Δ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6115 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Εισήγηση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 και αποδοχής ποσού 
Αρ. Απόφ.: 332/2014    

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 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«εισήγησης 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 και 

αποδοχής ποσού». 

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 εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν υποχρεωτικές δαπάνες για τις οποίες 
θα πρέπει να γίνει άμεσα αναμόρφωση. Επίσης, υπάρχει προθεσμία για την υποβολή πρότασης για 
πρόγραμμα Ενέργεια «ΧΜ ΕΟΧ 200- 2014» θεματική περιοχή:GR03 – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
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Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής την υπ’ αριθμ. 
πρωτ:23689/29.10.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθ.203/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής, εγκρίθηκε 

ο προϋπολογισμός έτους 2014 και με το υπ’ αριθ.61931/50538/ 17.1.2014 έγγραφο  της επικυρώθηκε 

από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

           Με τις υπ.αρ.27, 44, 69, 87, 104 και 147/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

1η, 2η,  3η, 4η, 5η και 6η  τροποποίηση του προϋπολογισμού.  

 Με την παρούσα προς έγκριση 7η τροποποίηση προϋπολογισμού 2014 παρακαλούμε όπως 

γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές: 

Α. Αύξηση των παρακάτω  Κ.Α. εσόδων 
1.Αυξάνονται οι ΚΑ εσόδων που αφορούν ίδια έσοδα  με το συνολικό ποσό των 388.949,48 ευρώ διότι 

έχουμε εισπράξει παραπάνω από τα προυπολογισθέντα σε ορισμένους ΚΑ ενώ σε άλλους έχουμε 

βεβαιώσει και αντιστοίχως μειώνουμε πάλι την κατηγορία ίδια έσοδα προκειμένου να μην έχουμε 

απόκλιση  στο προϋπολογισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. αλλά και στη 

στοχοθεσία. Η αύξηση των  ποσών  των ΚΑ που αφορούν τις υπηρεσίες καθαριότητας και ύδρευσης 

αντιστοιχούν   στις  μειώσεις των  ΚΑ των ίδιων υπηρεσιών.  

2. Σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 

2014 το ποσό που είχε εγγραφεί στον ΚΑ 0619.001 έσοδα σύμφωνα με  το άρθρο 27 ν3756/2009 περί 

εξόφλησης οφειλών ανερχόταν στο ποσό των 181.156,81 ευρώ  με την απόφαση ΔΣ 147/2014  

προστέθηκε το ποσό των 136.707,11 δηλαδή συνολικού ποσού 317.863,92 ευρώ. Σύμφωνα με την 

γνώμη του Παρατηρητηρίου σχετικά με τον Π/Υ 2015  το ποσό που θα εισπράξει ο Δήμος για το 2014    

αλλά  και σύμφωνα  και με τις αναγγελίες του ΤΠΔ στον ΚΑ 0619.001 το συνολικό  ποσό θα ανέλθει στις 

423.818,56 ευρώ  δηλαδή 35.318,21 Χ 3μήνες 1/10/2014 ως 31/12/2014.=105.954,63 ευρώ  - αυτή η  

διαφορά  ευρώ που προκύπτει εγγράφεται στη αύξηση εσόδων. 

3. Αυξάνεται ο ΚΑ 4121 «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών» κατά 10.000 ευρώ και αντιστοίχως ο ΚΑ εξόδων 

80-8221.  

Β. Μείωση των παρακάτω ΚΑ εσόδων 
1.Μειώνονται οι ΚΑ εσόδων συνολικού ποσού 388.949,48 ευρώ διότι αντιστοίχως  έχουν γίνει αυξήσεις 

εσόδων προκειμένου να μην υπάρχει απόκλιση στις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ περί προϋπολογισμού και 

στοχοθεσίας. 

Γ. Αύξηση εξόδων 
1.Υπάρχει αντιστοιχία στον ΚΑ 20 και στον 00-6151.001 που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες 

καθαριότητας με την μείωση των εξόδων. 
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2.Οσο αφορά τους ΚΑ 25 που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης-αποχέτευσης η αύξηση εξόδων ανέρχεται 

στο ποσό  των 150.830 ευρώ ενώ η μείωση σε 55.678,11 ευρώ προσθέτοντας και το ποσό  των 10.000 

ευρώ από τον ΚΑ εσόδων 4124.006 καταβολή ΦΠΑ που αφορά αποκλειστικά έσοδα ύδρευσης και 

συμψηφίζονται με το ΦΠΑ των τιμολογίων της υπηρεσίας ύδρευσης όσο αφορά τα έξοδα η διαφορά που 

προκύπτει είναι 85.151,89 παραπάνω στα έξοδα  και αυτό αιτιολογείται διότι α) στον προϋπολογισμό 

έτους 2015 και στη συμφωνία των  ανταποδοτικών υπηρεσιών έχει υπολογιστεί  ότι το ποσό των 

251.062,80 ευρώ που αφορά δαπάνες του  2014 δηλαδή τιμολόγια που θα εκδοθούν στη τρέχουσα χρήση  

θα πληρωθούν από το προϋπολογισμό του 2015 επίσης β) το έγγραφο με αριθμ. 

πρωτ.50106/31/12/2013 του ΥΠΕΣ που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας στις αποφάσεις επιβολής τελών 

αναφέρει ότι στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας θα πρέπει να υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων 

και δαπανών και όχι απαραίτητα απόλυτη ταύτιση τους άλλωστε από τη φύση της η εισήγηση στηρίζεται 

σε προϋπολογιστική διαδικασία που σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε τα ακριβή ποσά που θα δαπανηθούν 

σε σχέση με αυτά που έχουν εγγραφεί  στη συγκεκριμένη υπηρεσία.   

3.Αυξάνεται ο ΚΑ 00-10-6021.005 και 10-6052.003 που αφορά αποδοχές υπαλ. αορίστου χρόνου 

σχολικών φυλάκων και εργοδοτικές εισφορές τα παραπάνω ποσά αυξάνονται κατόπιν θετικής απόφασης  

ασφαλιστικών μέτρων    των παραπάνω εργαζομένων. 

Δ. Μείωση εξόδων 
1. Η  μείωση των ΚΑ εξόδων 20  της ανταποδοτικής υπηρεσίας αντιστοιχεί στην αύξηση των ΚΑ εξόδων 

της ίδιας υπηρεσίας. Αφαιρείται μέρος από τους  ΚΑ που αφορούν αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  

αφού έχει υπολογιστεί το ποσό που θα δαπανηθεί μέχρι τέλους του 2014 είτε πληρωθεί στο τρέχον έτος 

είτε πληρωθεί στο 2015. Όσο αφορά τη μείωση του ποσού  των 4.974,11 ευρώ που αφορά  το έργο με 

ΚΑ 25-7312.023 ήδη  πληρώθηκε από ίδιους πόρους και το παραπάνω ποσά δεν θα δαπανηθεί. Όσο 

αφορά τα ποσά των 12.000 ευρώ  που αφορά τον ΚΑ 25-7413.004 έχει εγγραφεί να πληρωθεί στη χρήση 

του 2015.Το ποσό των 14.765 ευρώ που αφορά τον ΚΑ 25-7413.007 ήδη έχει πληρωθεί από τη ΜΟΔ. 

2. Μειώνεται ο ΚΑ 00-6031.002 αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων κατά 20.000  € διότι μέχρι σήμερα      

δεν  έχουν οριστεί οι νέοι μετακλητοί  κατά συνέπεια να περισσεύει το παραπάνω ποσό». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 
 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
 το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
 την παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013        
 την αριθμ. πρωτ:23689/29.10.2014 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  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 7ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 ως ακολούθως: 
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ  
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 1.270,53 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ 
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192  50.542,76 0,00 
 ΚΔΚ) 
 2 0115.001 Μισθώματα για εγκατ.σταθμού  9.406,72 0,00 
 βασ.κιν.τηλεφωνίας 
 3 0322.001 Τελη υδρευσηs οικιων εντοs και εκτοs σχεδιου 45.000,00 0,00 

 4 0434.001 Εσοδα από εκμετ/ση χώρων για γυρίσματα  2.500,00 0,00 
 ταινιών κλπ 
 5 0619.001 Εσοδα σύμφωνα με αρθρο 27ν3756/2009 περί 105.954,63 0,00 
  εξώφλησης οφειλών 
 6 0713.002 Παράβολα για άδιεα μουσικών οργάνων 1.500,00 0,00 

 7 0718.006 Μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων 5.000,00 0,00 

 8 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ  10.000,00 0,00 
 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 
 9 1629. Λοιπά έσοδα από δαπάνες  5.000,00 0,00 
 πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων  
 10 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και  70.000,00 0,00 
 ηλεκτροφωτισμού 
 11 2112.001 Τακτικά εσοδα από τέλη  υδρευσης 30.000,00 0,00 

 12 2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα  5.000,00 0,00 
 αποχέτευσης 
 13 2119.001 Φορος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 48.000,00 0,00 

 14 2119.002 Τακτικά εσοδα από τέλη στάθμευσης  60.000,00 0,00 
 αυτοκινήτων 
 15 2119.003 Τακτικά εσοδα από τέλη πεζοδρομίων 1.000,00 0,00 
 
 16 2119.004 Μισθώματα από  αστικά ακίνητα 15.000,00 0,00 

 17 2119.006 Εσοδα από παράταση χρόνου ταφής 7.000,00 0,00 
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 18 2119.009 Δικαίωμα ενταφιασμού 1.500,00 0,00 

 19 2211.002 Έσοδα από πρόστιμα 2.500,00 0,00 

 20 3219.006 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων 10.000,00 0,00 

 21 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 10.000,00 0,00 

 22 4124.006 Καταβολή ΦΠΑ 23% 10.000,00 0,00 

 504.904,11 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 23 0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες -5.000,00 0,00 

 24 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού -70.000,00 0,00 

 25 0321. Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το -80.000,00 0,00 
  δίκτυο 
 26 0411. Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου -8.500,00 0,00 

 27 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν  -8.129,48 0,00 
 2130/93) 
 28 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -10.000,00 0,00 

 29 0461.002 Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης παραλία  -10.000,00 0,00 
 Χάρακα 
 30 0461.003 Παραχώρ.δικαιώμ. χρήσης παραλίας Β  -10.000,00 0,00 
 Λιμανάκι-Δασκα 
 31 0461.004 Εκμίσθωση αναψ.-παραλίας Κακής Θάλασσας -92.320,00 0,00 

 32 0713.001 Παράβολα για την αδεια λειτουργίας   -10.000,00 0,00 
 καταστημάτων 
 33 0716. Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής  -25.000,00 0,00 
 αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 
 34 0718.001 Εσοδα από εγγρ.αλλοδαπών στο Δημοτολόγιο -4.000,00 0,00 

 35 1411. Προϊόν δωρεών -3.000,00 0,00 

 36 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας -8.000,00 0,00 
 37 2118. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων  -35.000,00 0,00 
 επιτηδευματιών 
 38 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας -10.000,00 0,00 

 -388.949,48 
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 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 39 0,00 00-6151.001 Δικαιώμ.ΔΕΗ από είσπραξη τελών-φόρων 13.000,00 

 40 0,00 00-6151.002 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ  από έσοδα ΤΑΠ 4.000,00 

 41 0,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1.000,00 

 42 0,00 10-6021.005 Αποδοχές  υπαλ.αορίστου χρόνου σχολικών φυλάκων 9.000,00 

 43 0,00 10-6052.003 Εργοδοτικές εισφ.ΙΚΑ σχολικών φυλάκων 1.700,00 

 44 0,00 15-6481.001 Έξοδα κοινωνικού παντοπωλείου 10.000,00 

 45 0,00 15-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  1.800,00 
 μέσων 
 46 0,00 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 8.000,00 

 47 0,00 20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 610,00 

 48 0,00 20-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 7.000,00 

 49 0,00 20-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 9.000,00 

 50 0,00 25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 200,00 

 51 0,00 25-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 630,00 
  κ.λ.π.) 
 52 0,00 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας-Ε.Υ.Δ.Α.Π 150.000,00 

 53 0,00 35-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 10.000,00 

 54 0,00 35-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000,00 

 55 0,00 10-7133. Έπιπλα σκεύη 500,00 

 56 0,00 30-7413.005 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Πράσινη  5.000,00 
 Ενέργεια ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ  
 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ  
 θεματική περιοχή GRO3 Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας 
 57 0,00 80-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 10.000,00 

 242.440,00 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
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 58 0,00 00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων -20.000,00 

 59 0,00 00-6071. Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων -566,45 

 60 0,00 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε  -1.098,60 
 συνέδρια και σεμινάρια 
 61 0,00 00-6134. Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου -1.000,00 

 62 0,00 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία -1.000,00 

 63 0,00 20-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες -24.610,00 
  και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 64 0,00 20-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες -13.000,00 
  και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 65 0,00 25-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες -10.000,00 
  και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 66 0,00 25-6261.001 Συντήρηση και επισκ.κτηρ.Βιολ.καθαρισμού -1.500,00 

 67 0,00 25-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων -6.000,00 

 68 0,00 25-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων -500,00 

 69 0,00 25-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας -500,00 

 70 0,00 25-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων -500,00 

 71 0,00 25-6662.015 Συντήρηση-καθαρισμός αποχ.δικτ.στο βιολογικό καθαρ -639,00 

 72 0,00 30-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων -1.000,00 

 73 0,00 35-6644. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες -1.500,00 

 74 0,00 35-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -1.000,00 

 75 0,00 35-6693. Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και  -1.000,00 
 βελτιωτικών εδάφους 
 76 0,00 25-7312.023 Κατασ.ιδιωτικού δικτύου αποχέτευσης οικ.Αγ.Κων/νου -4.974,11 

 77 0,00 25-7413.004 Υδραυλική μελέτη αγωγού  μεταφοράς καθαρισμένων λυμάτων  -12.000,00 
 από εγκαταστάσεις Κερατέας σε εγκαταστάσεις Λαυρίου 
 78 0,00 25-7413.005 Αξιολόγηση λειτουργίας εγκαταστάσεων  καθαρισμένων λυμάτων -4.300,00 
   Κερατέας και προτάσεις για την αναβάθμιση των λειτουργιών  
 τους 
 79 0,00 25-7413.007 Μελέτη δικτύου αποχέτευσης οικισμού Πλάκας -14.765,00 

 80 0,00 30-7425.001 Ονοματοδοσία οδών και αρίθμηση οικιών Αγ.Κων/νου -611,34 
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 81 0,00 35-7425.005 Ράντισμα φοινίκων -3.800,00 

 82 0,00 80-8223.006 Καταβολή ΦΠΑ 13% -620,87 

 -126.485,37 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 115.954,63 115.954,63 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 1.270,53 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  1.270,53 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 504.904,11 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -388.949,48 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 242.440,00 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -126.485,37 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 1.270,53 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό 
των 1.270,53 ευρώ. 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση συμμετοχής αιρετών σε σεμινάριο με θέμα: 
«κομποστοποίηση και εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» 
Αρ. Απόφ.: 333/2014    

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 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης συμμετοχής αιρετών σε σεμινάριο με θέμα: «κομποστοποίηση και εναλλακτική διαχείριση 

αποβλήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». 

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 εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, λαμβάνοντας υπόψη την προθεσμία μέχρι την οποίας πρέπει να 
δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης και η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 

διοργανώνουν πρωτοποριακό σεμινάριο υπό την αιγίδα του ΥΠΕΚΑ, του Ε.Ο.Α.Ν., του Δήμου Αθηναίων 
και του Διεθνούς Δικτύου Κοινωνικής Οικονομίας RReuse με θέμα: «κομποστοποίηση και εναλλακτική 
διαχείριση αποβλήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από 26 έως 28 Νοεμβρίου 2014, στο αμφιθέατρο του Δήμου Αθηναίων 
και στο κτίριο INNOVOATHENS, τα οποία βρίσκονται στο χώρο Τεχνόπολις στο Γκάζι.  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει λύσεις και κατευθύνσεις για τη σύννομη και ασφαλή 
διαχείριση των αποβλήτων, φιλικές προς το περιβάλλον και με οικονομικό όφελος για τους Δήμους και 
τους Δημότες. 

Η ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία καλούνται να λύσουν 
το μείζονος σημασίας πρόβλημα της διαχείρισης αποβλήτων, από την προσωρινή αποθήκευση και 
συλλογή έως την τελική επεξεργασία και διάθεση. 
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Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται σε 300,00 ευρώ, για το πρώτο άτομο φορέα και 
200,00 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο του φορέα. Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τη συμμετοχή του 
Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, κου Σταύρου Ιατρού και του Αντιδημάρχου 
Λαυρεωτικής, κου Ηλία Στουραΐτη, λόγω αρμοδιοτήτων, στο συγκεκριμένο σεμινάριο. 

Η δαπάνη για τη συμμετοχή τους θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6495.001 του προϋπολογισμού εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 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 Π.Δ. 113/2010 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου  
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, κου Σταύρου 
Ιατρού και του Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, κου Ηλία Στουραΐτη, σε σεμινάριο με θέμα: 
«κομποστοποίηση και εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», το οποίο 
διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης και την Οικολογική Εταιρεία 
Ανακύκλωσης, στις 26-28 Νοεμβρίου 2014, στο αμφιθέατρο του Δήμου Αθηναίων και στο κτίριο 
INNOVOATHENS, τα οποία βρίσκονται στο χώρο Τεχνόπολις στο Γκάζι.  
Β. Η δαπάνη ποσού 615,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6495.001 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 (Π.Α.Υ. 989/2014). 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση συμμετοχής εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου σε 
ημερίδα με θέμα: «έλεγχος, συντήρηση και επιθεώρηση παιδικών χαρών ΟΤΑ» 
Αρ. Απόφ.: 334/2014    

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 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης συμμετοχής εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου σε ημερίδα με θέμα: «έλεγχος, συντήρηση 

και επιθεώρηση παιδικών χαρών ΟΤΑ». 

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». 
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Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, λαμβανομένου υπόψη του συντόμου χρονικού διαστήματος μέχρι την 
ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  
Η εταιρεία international FORUM training & consulting ltd διοργανώνει στις 3 Νοεμβρίου 2014 στο 

FORUM TRAINING,  Αθήνα, Λιοσίων 117, Πλατεία Αττικής, επίκαιρη ημερίδα με θέμα: «έλεγχος, 
συντήρηση και επιθεώρηση παιδικών χαρών ΟΤΑ». 

Σκοπός της ημερίδας είναι η ουσιαστική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τις 
προϋποθέσεις, τεχνικές προδιαγραφές, κατασκευή και διαδικασία συντήρησης των παιδικών χαρών. 
Επίσης, οι διαδικασίες επιθεώρησης – ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας, σχετικών 
προτύπων και της πρόσφατης απόφασης υπ’ αριθμ. 27394/2014. 

Η ημερίδα απευθύνεται σε μηχανικούς τεχνικών υπηρεσιών, προέδρους και στελέχη παιδικών 
σταθμών των ΟΤΑ, στελέχη των ΟΤΑ που έχουν στην ευθύνη τους θέματα ασφάλειας και λειτουργίας 
παιδικών χαρών. 

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται σε 245,00 ευρώ, ανά άτομο. 
Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τη συμμετοχή του 

εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κου Δράκου Δημητρίου, στις αρμοδιότητες του οποίου είναι η 
εποπτεία θεμάτων παιδικών χαρών και συναφών χώρων, στην ανωτέρω ημερίδα. 

Η δαπάνη για τη συμμετοχή του θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6495.001 του προϋπολογισμού εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 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 Π.Δ. 113/2010 

- Τη θεματολογία της ημερίδας  
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κου Δράκου Δημητρίου σε ημερίδα με 
θέμα: «έλεγχος, συντήρηση και επιθεώρηση παιδικών χαρών ΟΤΑ», η οποίο διοργανώνεται από την 
εταιρεία FORUM TRAINING & CONSUALTING,  στην Αθήνα, Λιοσίων 117, Πλατεία Αττικής, στις 3 
Νοεμβρίου 2014. 
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Β. Η δαπάνη ποσού 245,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6495.001 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 (Π.Α.Υ. 989/2014). 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ’ 
αριθμ.127/2014 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Ευάγγελος Πατσαβούρας & ΣΙΑ Ο.Ε.) 
Αρ. Απόφ.: 335/2014    

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 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ.127/2014 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Λαυρίου 

(Ευάγγελος Πατσαβούρας & ΣΙΑ Ο.Ε.)». 

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, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού υπάρχει προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, 
εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  
Την 1η Οκτωβρίου 2014 εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου η υπ’ αριθμ.127/2014 διαταγή 

πληρωμής με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Λαυρεωτικής να καταβάλλει στην αιτούσα εταιρεία 
«ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» το ποσό των δώδεκα χιλιάδων τριάντα τεσσάρων ευρώ και 
πενήντα λεπτών (12.034,50) νομίμως εντόκως από την επομένη της εκδόσεως του τιμολογίου για την 
παροχή των υπηρεσιών μέχρις εξοφλήσεως καθώς και διακόσια ενενήντα πέντε (295,00) ευρώ για τα 
δικαστικά έξοδα της διαταγής πληρωμής 

Στις 23 Οκτωβρίου 2014 επιδόθηκε στο Δήμο μας ακριβές φωτοαντίγραφο από το υπ’ 
αριθμ.165/22.10.2014 πρώτο απόγραφο της ως άνω διαταγής πληρωμής μετ’ επιταγής προς πληρωμή. 
Κατόπιν αυτού ο Δήμος υποχρεώνεται να καταβάλει νομίμως: 

− Δια επιδικασθέν κεφάλαιο 12.034,50 ευρώ. 

− Δια νομίμους τόκους του κεφαλαίου από την επόμενη της εκδόσεως του τιμολογίου για την 
παροχή των υπηρεσιών μέχρι σήμερα 127,90 ευρώ. 

− Δια επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 295,00 ευρώ. 
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− Δια σύνταξη επιταγής 295,00 ευρώ 

− Δια αντίγραφο εξ απογράφου μετά των αντιγραφικών δικαιωμάτων, επίδοση τούτου και 
οδοιπορικά 100,00 ευρώ. 
Δηλαδή, συνολικά 12.852,40 ευρώ και όλα αυτά νομίμως εντόκως, από της επιδόσεως της 
παρούσας μέχρι εξοφλήσεως άλλως η καταβολή θα επιδιωχθεί με αναγκαστική εκτέλεση της 
παρούσας, οπότε θα προστεθούν και 150,00 ευρώ για την παραγγελία της εκτελέσεως. 

Η παραπάνω διαταγή πληρωμής εκδόθηκε βάση του υπ’ αριθμ. 140/29.08.2014 τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών, για υπηρεσίες οι οποίες προσφέρθηκαν στο Δήμο από την εταιρεία και δεν 
αμφισβητούνται. 

Βάση του άρθρου 632, παρ.1 επ. του ΚΠολΔ, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ασκήσει κατά της 
διαταγής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοσή της, ανακοπή με 
σκοπό την ακύρωσή της.  

Δυνάμει του άρθ.72 παρ.1 περ.ιγ΄ του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 
άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων και μέσων. 

 Με βάση το γεγονός ότι οι υπηρεσίες προς το Δήμο προσφέρθηκαν πράγματι από την εταιρεία 
«ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και συνεπώς δεν υπάρχουν επιχειρήματα και δεν 
αμφισβητείται η απαίτηση που απορρέει από την παραπάνω διαταγή πληρωμής, ο κος Πρόεδρος 
πρότεινε να μην ασκηθεί η προβλεπόμενη ανακοπή ώστε να μη φανεί ο Δήμος ασυνεπής ως προς τις 
υποχρεώσεις του. 

Ακολούθως, κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με την 
άσκηση ή μη ανακοπής κατά της ανωτέρω διαταγής πληρωμής. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και έπειτα 
από διαλογική συζήτηση   

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ.127/2014 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκου Λαυρίου.  
Β. την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της εκδοθείσης διαταγής πληρωμής και της από 22.10.2014 
επιταγής προς πληρωμή. 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί νομικής κάλυψης της υπό εκκαθάρισης 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαυρεωτικής (ΔΗΚΕΔΗΛ) 
Αρ. Απόφ.: 336/2014    

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 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«νομικής κάλυψης της υπό εκκαθάρισης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαυρεωτικής 

(ΔΗΚΕΔΗΛ)». 
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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, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού η αγωγή εκδικάζεται στις 11.11.2014. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  
Με την υπ’ αριθμ.176/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε η νομική υποστήριξη 

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

Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίστηκε με την υπ΄αριθμ.234/2013 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 281 του Ν.3463/2006. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής με το αριθμ. πρωτ: 21451/03.10.2014 έγγραφό 
του προς την Οικονομική Επιτροπή εισηγείται τα ακόλουθα: 

«Την 11.11.2014 εκδικάζεται η συνημμένη αγωγή της εταιρείας «ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG ΑΕ» ενώπιον 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αξιώνει από την υπό εκκαθάριση ΔΗΚΕΔΗΛ και 

το Δήμο, το συνολικό ποσόν των 685.801,25 ευρώ (414.000,00 ευρώ για μισθώματα και χαρτόσημο 

μιας διετίας και 271.801,25 ευρώ για διάφορες δαπάνες). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ.234/2014 απόφασή του, είχε αναθέσει στο Δικηγόρο 

κ. Γεώργιο Κατσαμπέρη τον χειρισμό θεμάτων, που αφορούν στις απαιτήσεις της ανωτέρω ενάγουσας 

εταιρείας και ειδικότερα τη νομική γνωμοδότηση επί των απαιτήσεων της ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG AE κατά της 

ΔΗΚΕΔΗΛ υπό εκκαθάριση. 

Εν όψει της παραπάνω δικασίμου και προκειμένου να γίνει σωστή και επαρκής προετοιμασία 

αντικρούσεως της αγωγής, παρακαλώ να γνωρίζω τη θέση του Δήμου, τόσο ως προς την αντιδικία, όσο 

και ως προς την παράσταση του συναδέλφου. 

Επισυνάπτω προγενέστερες από 1/7/2013 και 23/2/2014 σχετικές εισηγήσεις μου». 

Με το ανωτέρω έγγραφο ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου αιτείται να επιβεβαιωθεί η ανάθεση 
στο Δικηγόρο Γεώργιο Κατσαμπέρη του χειρισμού των θεμάτων που αφορούν την εκκαθάριση της 
ΔΗΚΕΔΗΛ και ειδικότερα το χειρισμό της νομικής κάλυψης και παράστασης για λογαριασμό του Δήμου 
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Λαυρεωτικής και της ΔΗΚΕΔΗΛ υπό εκκαθάριση, των απαιτήσεων και της αγωγής της εταιρείας 
ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG AE που εκδικάζεται στις 11.11.2014 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

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

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

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  

− την αριθμ. 176/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ.234/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

− την αρ. πρωτ: 21451/03.10.2014 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση   

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. να εκπροσωπήσει ο δικηγόρος κος Κατσαμπέρης Γεώργιος του Νικολάου (ΑΜ/ΔΣΑ 27245), με ΑΦΜ 
044705341, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ηπείρου 2, τόσο το Δήμο Λαυρεωτικής όσο 
και τη ΔΗΚΕΔΗΛ υπό εκκαθάριση για το ενιαίο της αντίκρουσης της αγωγής της εταιρείας ΚΑΠΕΡΩΝΗ 
BFG AE σε βάρος τους, κατά τη δικάσιμο της 11.11.2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή 
ματαίωση. 
Β. η αμοιβή του δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 
σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «κύρωση του κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Διάθεση πίστωσης ποσού 396.177,87 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
30-7311.019 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014, 
έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για 
την κατασκευή του υποέργου 2: «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των υφιστάμενων 
κτιρίων» της Κερατέας στα πλαίσια της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» 
Αρ. Απόφ.: 337/2014    

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 
«διάθεσης πίστωσης ποσού 396.177,87 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7311.019 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014, έγκριση τευχών δημοπράτησης και 

καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του υποέργου 2: ‘’Βελτίωση 

της ενεργειακής αποδοτικότητας των υφιστάμενων κτιρίων’’ της Κερατέας στα πλαίσια της πράξης 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ». 

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 
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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 εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του (ύπαρξη κινδύνου απένταξης του έργου). 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ: 22580/17.10.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα:  
«Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 2 του Ν. 3669/2008 περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων  

2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης   

3. Την υπ’ αριθμ. 26/2014 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης  του Τεχνικού Προγράμματος 

2014 για την ένταξη του έργου του θέματος, σ’ αυτό. 

4. Τα Τεύχη Δημοπράτησης  του υποέργου 2 «Βελτίωση της Ενεργειακής αποδοτικότητας των υφιστάμενων 
κτιρίων» της Κερατέας  υπ’ αρ. 75/2014 συνταγμένα από την Τεχνική Υπηρεσία. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 
Το έργο αποτελεί υποέργο 2 της πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ που έχει ενταχθεί 

με κωδικό ΜΙS 373702 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με την υπ’ αρ. 

ΦΒ1/Ε5.5/9425/386/27.4.2012 (ΑΔΑ: Β49Θ0-ΠΞΒ) απόφαση ένταξης του ΥΠΕΚΑ. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
α) Την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του υποέργου 2:  «Βελτίωση της Ενεργειακής αποδοτικότητας 
των υφιστάμενων κτιρίων» της Κερατέας. 

β)  Τον τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου  με ανοιχτή δημοπρασία ( άρθρο 3 

του Ν.3669/08) και με σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  (άρθρο 6 του Ν. 

3669/2008)». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι στο προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής και στον ΚΑ 
30-7311.019 με τίτλο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας Κερατέας ΟΠΣ 373702» έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 
658.899,00 ευρώ, ενώ από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει εκδοθεί η Α-1040/20014 πρόταση ανάληψης 
υποχρέωσης ποσού 396.177,87 ευρώ. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 
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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 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

- Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 περί «κωδικοποίησης της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» 

- Την υπ’ αριθμ. 26/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

- Την αρ. πρωτ: 22580/17.10.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

- Τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου 2 (αριθμ.75/2014) 

- Την υπ’ αριθμ. Α-1040/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 396.177,87 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7311.019 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014, με τίτλο: ««Εξοικονόμηση 
Ενέργειας Κερατέας ΟΠΣ 373702», βάσει της αριθμ. Α-1040/2014 πρότασης ανάληψης υποχρέωσης. 
Β. Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου 2 «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των 
υφιστάμενων κτιρίων» της Κερατέας. 
Γ. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας (άρθρο 3 του Ν.3669/08) και 
με σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν.3669/08)  για την 
επιλογή εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του ανωτέρω έργου, οι οποίοι επισυνάπτονται και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Ευφροσύνη Σίνη 
 
 Ηλίας Στουραΐτης 
 
Κωνσταντίνος Λεβαντής 
 
 Νικόλαος Στάμου 
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