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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

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

της 7 ΜΑΙΟΥ 2014  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 7 Μαΐου 2014 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τετάρτη, ώρα 13:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 05.05.2014 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 6 
Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσουνάκης Κυριάκος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 
Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος, Παμφίλης Απόστολος 

Απόντα μέλη : 1 
Λουκάς Δημήτριος 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 
του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 60/2014    
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 «εκθέσεως εσόδων – εξόδων Α’ 

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 
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εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού 

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

προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν 

έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και 

αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο 

προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία 

που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ.40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011, τεύχος Β’) «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία 
καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο από την 
Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου 
ή οικείας Περιφέρειας αντίστοιχα. 

Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, 
συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αρ. πρωτ:8690/22.04.2014 έγγραφό της υπέβαλλε 
στην Οικονομική Επιτροπή την  έκθεση εσόδων – εξόδων του Α’ τριμήνου έτους 2014 (χρονικό 
διάστημα από 01.01.2014 έως 31.03.2014), 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 

Προϋπολογισθ
έντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων-

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

9.683.343,92 1.530.835,99 15,80% 1.528.774,61 15,78% 99,86% 

Οι διαφορές που προκύπτουν, αναλύονται ως εξής: 
1.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Προϋπολογισθ
έντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων-

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντω
ν Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

107.520,00 4.039,38 0,03% 2.568,00 0,02% 0,63% 
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Η διαφορά των Προϋπολογισθέντων από τα Εισπραχθέντα ανέρχεται στο ποσό των 104.952 € και των 
Προϋπολογισθέντων από τα  βεβαιωθέντα  στα103.480,62  € και οφείλεται: 
1. στον ΚΑ 0111 μισθώματα από ακίνητα και πρόκειται για το  μίσθωμα που επανήλθε στο Δήμο μετά 
την λύση της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ και πληρώνεται μηνιαίως καθώς επίσης και  
2.  στον ΚΑ 0122 έχουν προϋπολογιστεί 25.000 ευρώ και έχουν εισπραχθεί 48 ευρώ διότι από το 2014 
οι εισπράξεις θα πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής  και  θα αποδίδονται 
κατόπιν στους Δήμους.. 

3.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Προϋπολογισθ
έντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

5.022.369,83 638.285,74 0,12% 638.285,74 0,12% 100% 

Η διαφορά των Προϋπολογισθέντων από τα Βεβαιωθέντα και των Προϋπολογισθέντων από τα 
Εισπραχθέντα ανέρχεται στο ποσό των 4.384.084,09 €. Σ’ αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται 
έσοδα από ΔΕΗ (έχει εισπραχθεί  μόνο ο μήνας Ιανουάριος (εισπράττεται δύο μήνες αργότερα). Επί 
πλέον έχει εισπραχθεί και το 1ο εξάμηνο από τη ΔΕΗ ΑΗΣ). Σημειώνουμε ότι δεν έχουν βεβαιωθεί τέλη 
ύδρευσης-αποχέτευσης  στους παραπάνω ΚΑ. Τα τέλη ύδρευσης που βεβαιώθηκαν αφορούσαν 
χρήση 2013 και 2014 και εντάχθηκαν στους  ΚΑ 2112.001 και 2114. 

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

Η διαφορά των Προϋπολογισθέντων από τα Βεβαιωθέντα ανέρχονται στο ποσό των 673.852,86 € και 
των Προϋπολογισθέντων  από τα Εισπραχθέντα στα 674.442,86 €. 
Σ’ αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται: 
1.΄Εσοδα από ΔΕΗ & ΤΑΠ (έχει εισπραχθεί ο μήνας Ιανουάριος αφού εισπράττεται δύο μήνες 
αργότερα)  
2. Τέλη από Κέντρα Διασκέδασης-Ξενοδοχεία τα οποία θα εισπραχθούν σε επόμενους μήνες μετά την 
εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των υπόχρεων  
3. Έσοδα από  παραχώρηση και εκμίσθωση παραλιών και αναψυκτηρίου Κακής Θάλασσας  
4. Τέλη Διαφήμισης που αποδίδονται από το κράτος.  

5.-ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Η διαφορά των Προϋπολογισθέντων από τα Βεβαιωθέντα και των Προϋπολογισθέντων από τα 
Εισπραχθέντα ανέρχεται στο ποσό των 754.662,48 €. Σ αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται 

Προϋπολογισθέ
ντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

727.776,44 53.923,58 0,07% 53.333,58 0,07% 0,98% 

Προϋπολογισθέ
ντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

898.011,21 143.348,73 0,15% 143.348,73 0,15% 100% 
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Έσοδα από ΔΕΗ & Φ.Η.Χ (έχει εισπραχθεί μόνο ο μήνας Ιανουάριος  αφού εισπράττεται δύο μήνες 
αργότερα) καθώς και  το Α εξάμηνο ΔΕΗ –ΑΗΣ.  

6.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Η διαφορά των Προϋπολογισθέντων από τα Βεβαιωθέντα και Προϋπολογισθέντων από τα 
Εισπραχθέντα ανέρχεται στο ποσό των 2.166.260,164 €. Σ΄ αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται 
Έσοδα από ΚΑΠ (έχουν συμπεριληφθεί μόνο οι δύο   πρώτοι μήνες του έτους  καθώς επίσης και η 
επιχορήγηση των σχολείων από την οποία έχει εισπραχθεί μόνο η πρώτη δόση. Επιπλέον, ποσό 
181.156,81 €  που αφορά έσοδα  για την  εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορά  ποσό που 
υποχρεωτικά σύμφωνα με την εγκύκλιο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού  εγγράφεται 
συμψηφιστικά ως  έσοδο και έξοδο και για το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία εγγραφή στον 
προϋπολογισμό. Εγγράφεται διότι συμψηφίζεται από την είσπραξη  ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προηγούμενων ετών.   
1.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  

Η διαφορά μεταξύ Προϋπολογισθέντων και Βεβαιωθέντων-Εισπραχθέντων είναι 3.301.856,16 Ευρώ η 
οποία αναλύεται ως: 

12.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Η διαφορά μεταξύ Προϋπολογισθέντων και Βεβαιωθέντων-Εισπραχθέντων είναι 138.111,48 Ευρώ και 
αφορά: 
1. To ποσό 89.265,90 Ευρώ επιχορήγηση για δράσεις Πολιτικής Προστασίας. Ήδη τα χρήματα 
κατατέθηκαν στο Δήμο μέσα στο β΄ τρίμηνο και 
2. Το  ποσό 48.845,58 €  για έργο ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων,  επιχορήγηση η οποία  θα έρθει στο Δήμο το επόμενο  διάστημα. 

13.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Προϋπολογισθέ
ντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.854.666,44 688.405,98 0,24% 688.405,98 0,24% 100% 

Προϋπολογισθέ
ντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

3.599.881,76 298.025,60 0,08% 298.025,60 0,08% 100% 

Προϋπολογισθέ
ντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

298.778,41 160.666,93 0,53% 160.666,93 0,53% 100% 

Προϋπολογισθέ
ντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

3.132.303,35 77.496,48 0,02% 77.496,48 0,02% 100% 
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Η διαφορά μεταξύ Προϋπολογισθέντων και Βεβαιωθέντων-Εισπραχθέντων είναι 3.054.806,87 Ευρώ 
και οφείλεται 
1.ΣΑΤΑ έχει προϋπολογιστεί  ποσό  ύψους 134.739,60 Ευρώ ενώ έχουν εισπραχθεί  59.055,00 Ευρώ. 
2.Επισκευή Σχολικών Κτηρίων έχει προϋπολογιστεί ποσό 46.130,70 ευρώ και δεν έχει εισπραχθεί. 
3.Βρεφον.Σταθμός Λαυρίου έχει προϋπολογιστεί ποσό 387.010,53 Ευρώ και δεν έχει εισπραχθεί 
(συνεχιζόμενο έργο). 
4.Επιχορήγηση SULFANET 4UINTERREGIVG-EE έχει προϋπολογισθεί 68.999,99 Ευρώ και  έχει 
εισπραχθεί 21.906,48 ευρώ από Ε.Ε. 
 5.Για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Κερατέας έχει προϋπολογισθεί 658.899 Ευρώ και δεν έχει  
εισπραχθεί. 
 6.Έσοδα από έργο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου ποσού 1.082.662,54 
Ευρώ και δεν  έχει εισπραχθεί (συνεχιζόμενο έργο). 
7.΄Εσοδα από επιχορήγηση για αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου Ευτέρπη έχει προϋπολογισθεί 
ποσό 195.805,94 Ευρώ και δεν έχει εισπραχθεί. 
8.Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί 382. 982 ευρώ και δεν έχει 
εισπραχθεί. 
9. Επίσης στον ΚΑ 1511 που αφορά προσαυξήσεις έχουν προϋπολογιστεί 100.000 ευρώ ενώ μέχρι 
σήμερα έχουν εισπραχθεί 28.039,41 Ευρώ. 
 2.-ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

Η διαφορά μεταξύ Προϋπολογισθέντων και Βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 95.479,61 Ευρώ 
και μεταξύ Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων  στο ποσό των 552.778,68 Ευρώ και οφείλεται: 
1. Διαφορά ποσού  μεταξύ Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων στον ΚΑ 2112.001 και  αφορά τέλη 
ύδρευσης ύψους 363.091,82 €. Οφείλεται στη βεβαίωση καταλόγων ύδρευσης τα ποσά των οποίων 
αποπληρώνονται σταδιακά.  
2.Διαφορά ποσού μεταξύ Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων στον ΚΑ 2118  που αφορά έσοδα επί των  
ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ποσού 20.781,55, ενώ μεταξύ Προυπολογισθέντων και 
Βεβαιωθέντων στο ποσό των 47.933,35 €. Οι παραπάνω διαφορές οφείλονται στο γεγονός ότι ο 
έλεγχος στη Δ Ο Υ για τα ακριβή ποσά θα πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι μετά την ολοκλήρωση 
εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων των υπόχρεων. 
   3.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 

Προϋπολογισθέ
ντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.602.880,00 1.509.312,39 0,94% 1.050.091,32 0,65% 0,69% 

Προϋπολογισθέ
ντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 
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Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων ενδεικτικά  αναλύεται ως: 
Τέλη Ύδρευσης: Βεβαιωθέντα 2.102.639,97 Ευρώ Εισπραχθέντα 146.506,96 Ευρώ. 
Τέλος ρύπανσης Κερατέας: Βεβαιωθέντα 343.209,60 Ευρώ Εισπραχθέντα 0 Ευρώ. Εκκρεμεί δικαστική 
απόφαση. 
Τέλη καθαριότητας: Βεβαιωθέντα 897.256,44 Ευρώ. Εισπραχθέντα 8.669,85 Ευρώ. Μεγάλο ποσό από 
τα βεβαιωθέντα διαγράφεται σταδιακά λόγω ηλεκτροδότησης και νομιμοποίησης ακινήτων. 
Τέλος ακίνητης περιουσίας: Βεβαιωθέντα 63.7130,30 Ευρώ εισπραχθέντα 1.252,18 Ευρώ. Μεγάλο 
ποσό από τα βεβαιωθέντα διαγράφεται σταδιακά λόγω ηλεκτροδότησης και νομιμοποίησης  ακινήτων. 
Εισφορά σχεδίου Λεγραινών: Βεβαιωθέντα: 252.832,98,63 Ευρώ, Εισπραχθέντα: 0 Ευρώ (Το 
μεγαλύτερο ποσοστό των ανείσπρακτων πρόκειται για άγνωστους οφειλέτες –πολλούς κληρονόμους 
που δεν έχουν γίνει αποδοχές κ.λ.π.) 
Εισφορά σχεδίου Κερατέας: Βεβαιωθέντα 127.811,57 Ευρώ Εισπραχθέντα 1.343,43 Ευρώ.  
Έσοδα από μισθώματα ακινήτων: Βεβαιωθέντα 145.157,94 Ευρώ Εισπραχθέντα 17.891,91 Ευρώ, 
πρόκειται για το μίσθωμα που επανήλθε στο Δήμο μετά τη λύση της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ και με απόφαση Δ.Σ. 
αποπληρώνεται με δόσεις .  
Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής Θάλασσας βεβαιωθέντα 72.690,64 Ευρώ 
εισπραχθέντα 4.818,85 Ευρώ. Πρόκειται για οφειλή που έχει διακανονιστεί σε δόσεις με απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής και εκκρεμεί απόφαση Δ.Σ. 
Έκτακτα γενικά έσοδα ΚΟΚ βεβαιωμένα 231.640,28 Ευρώ, εισπραχθέντα 414,50 Ευρώ, πρόκειται για 
ανείσπραχτες κλήσεις παλαιών ετών. 
Για τις παραπάνω  οφειλές που αφορούν τα έτη πριν από το 2013  έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες 
ενέργειες δέσμευση φορολογικής ενημερότητας – επιστολές κ.λ.π προκειμένου σταδιακά να 
εισπράττεται το μέγιστο δυνατό. 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. 
4.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Η παραπάνω κατηγορία αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού και γενικά τις κρατήσεις 
που πληρώνονται σταδιακά. 

3.611.628,62 4.575.449,34 126% 190.137,25 0,05% 0,04% 

Προϋπολογισθέ
ντα 

Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.260.805,43 654.627,75 28% 430.227,49 19% 65% 
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Όσο αφορά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ η Οικονομική Υπηρεσία σημειώνει τα ακόλουθα: 
 

6.-ΕΞΟΔΑ 
Προϋπολογισ Δεσμευθέντα Ποσοστό  

Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό 
Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ. 

Ποσοστό 
Πληρωθέντ.μεΤιμολογηθέντα 

10.964.686,87 10.304.618,76 0,93% 2.255.130,82 0,20% 2.087,360,43 1.867.729,08 0,17% 0,82% 
 
Οι παραπάνω δαπάνες αφορούν μισθοδοσίες- αποδόσεις κρατήσεων  επιχορηγήσεις στα νομικά πρόσωπα δάνεια και διάφορα έξοδα τα οποία πληρώνονται σταδιακά. 
                                                                                                                   7.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό  

Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό 
Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ. 

Ποσοστό 
Πληρωθέντ.μεΤιμολογηθέντα 

4.691.973,81 479.838,04 0,10% 187.239,12 0,04% 157.192,55 111.345,97 0,02% 0,59% 
 
                                                                                                                   71.- ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό  

Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό 
Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ. 

Ποσοστό 
Πληρωθέντ.μεΤιμολογηθέντα 

1.193.550,15 123.172,10 0,10% 20.258,31 0,01% 6125,05 5.442,97 0,04% 0,26 
 
Αφορά αγορά κτιρίων π.χ. ΕΥΤΕΡΠΗ ποσού 195.805,84 ευρώ, αναμένεται επιχορήγηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Επίσης, αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.169Α Λαυρίου για 
δημιουργία parking, Ποσού 748.298,12 ευρώ, καθώς και προμήθειες παγίων, όπως εξαρτήματα ύδρευσης – αποχέτευσης, φωτιστικών, ελαστικών & λοιπά τα οποία 
τιμολογούνται και αποπληρώνονται σταδιακά. 
                                                                                                                      73.-ΕΡΓΑ 
 
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό  

Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό 
Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ. 

Ποσοστό 
Πληρωθέντ.μεΤιμολογηθέντα 

3.121.845,53 334.074,41 0,10% 150.624,27 0,04% 134.710,96 95.923,00 0,03% 0,63% 
Αφορούν φωταγωγήσεις –εργασίες καθαρισμού-συντηρήσεις. 
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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 148.924,49 Ευρώ, (Έχουν πληρωθεί 83.159,29 Ευρώ). 
Κ.Α:25-7312.002 ‘’Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Αγίου Κων/νου’’ ύψους 1.082.662,54 Ευρώ, (Δεν έχει επιχορηγηθεί Δήμος για το έτος 2014) . 
Κ.Α:25-7312.023 ‘’ Κατασκευή ιδιωτικού δικτύου αποχέτευσης Αγίου Κων/νου’’ ύψους 100.000,00 Ευρώ. (Δεν έχει ξεκινήσει έως σήμερα η πληρωμή του έργου) 
 
Κ.Α:30-7341.005-7-8-9-10 ‘’ Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Λαυρεωτικής-πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)’’ ύψους 346.092,00 Ευρώ (Δεν έχει πληρωθεί έως σήμερα ).   
Κ.Α:30-7311.009 ‘’Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου στο ΟΤ 203’’ ύψους 387.010,53 Ευρώ. (Δεν έχει γίνει πληρωθεί έως σήμερα ) 
Κ.Α:30-7311.019 ‘’Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’’ Κερατέας ύψους 658.899,00 Ευρώ. (Δεν έχει πληρωθεί έως σήμερα). 

8.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Προϋπολογισ Δεσμευθέντα 

Ποσοστό  

Τιμολογηθέντα 

Ποσοστό 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα 

Ποσοστό Ποσοστό 
Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ Τιμολογηθέν. Πληρωθέντ. με 

Προϋπολογισθ. 
Πληρωθέντ.με 
Τιμολογηθέντα 

  Προϋπολογ.     
6.475.169,70 3.267.142,53 0,50% 1.529.153,81 0,23% 1.286.377,30 1.155.601,17 0,17% 0,75% 

Από το παραπάνω ποσό των προϋπολογισθέντων θα πρέπει να αφαιρεθεί ο Κ.Α: 82’’Αποδόσεις κρατήσεων’’ Προϋπολογισθέντα 2.404.532,24 Ευρώ και Πληρωθέντα και 
εισπραχθέντα  598.022,88 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 Ευρώ πληρώθηκαν μέχρι 31/3/2014 343.037,85 και μέχρι σήμερα 510.372,34 Ευρώ.   Δηλαδή προκύπτει το ποσό των 243.869,34 
Ευρώ, το οποίο στο μεγαλύτερο σύνολό τους πρόκειται για παραστατικά που δεν μπορούν να πληρωθούν είτε λόγω πράξεων Ελεγκτικού Συνεδρίου είτε γιατί έχουν ελλειπή 
δικαιολογητικά κ.λ.π. 
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Ως προς το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, η Οικονομική Υπηρεσία αναφέρει τα 
ακόλουθα: 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
1. & 2. Διάφοροι οφειλέτες  5.070.994,80 € 
3.Στις λοιπές απαιτήσεις ποσού 1.910.695,92 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  
 δ) Ποσό € 195.805,63 από Πράσινο Ταμείο για το κτίριο  « Ευτέρπη» 
 ε) Ποσό € 82.662,40 ΦΠΑ 4ου τριμήνου 2013 που μας οφείλεται. 
 Στη στήλη 1ο τρίμηνο 2014 η μείωση οφείλεται στο ποσό των 82.662,40 € που συμψηφίστηκε στον 
υπολογισμό  του ΦΠΑ του 1ου τριμήνου 2014. 
 
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  ποσό € 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 στα 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. 
 
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,από Eurobank € 333.849,33  
και  από Τ.Π & Δ ποσού 1.824.346,95. 
2.Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται  τα χρεωλύσια 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 .  Στό Τ.Π & Δ   δεν καταβάλλονται  χρεωλύσια  λόγω 3ετούς 
παράτασης πληρωμής. 
 Η μείωση στη στήλη του 1ου τριμήνου 2014 οφείλεται στην τακτική πληρωμή των χρεωλυσίων. 
 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
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 1ο τρίμηνο 2014 η μείωση οφείλεται κύρια σε είσπραξη των επιταγών. 
 
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
1. Τα έσοδα επομένων χρήσεων εισπράττονται στη τρέχουσα χρήση και αφορούν την επόμενη. 
Το ποσό των € 195.805,63 αφορά την επιδότηση του Πράσινου ταμείου για την Ευτέρπη  το οποίο έχει 
εγγραφεί  και στις απαιτήσεις και παραμένει μέχρι και 31/3/2014. 
2.Τα έξοδα χρήσεως πληρωτέα στην επόμενη χρήση αφορούν την τρέχουσα χρήση αλλά τα 
παραστατικά θα   παραληφθούν και καταχωρηθούν στην επόμενη. 
Στο ποσό των € 578.695,37 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 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  
θ) ποσό € 15.400 που αφορά μείωση μισθώματος 2013 Γαβριηλίδη Β. 
Το 1ο τρίμηνο του 2014 οι ανωτέρω λογαριασμοί χρεώνονται και κλείνουν(μηδενίζονται) με μείωση του 
αντίστοιχου εξόδου εκτός της μείωσης μισθωμάτων που έγινε τον 4ο/2014 και θα μηδενίσει στο 2ο 
τρίμηνο 2014. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 

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

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

- την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην 
έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών» 

- την αριθμ. πρωτ:  8690/22.04.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση κατά την οποία μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος, κος 
Απόστολος Παμφίλης για λόγους που θα εκθέσει κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό 
Συμβούλιο 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ 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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/3/2014 

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

0 Τακτικά έσοδα 9683343,92 1530835,99 0,15809 1528774,61 0,157877 0,998653 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 107520 4039,38 0,037569 2568 0,023884 0,635741 
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 15000 685,44 0,045696 685,44 0,045696 1 
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 5022369,83 638285,74 0,127089 638285,74 0,127089 1 
4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 727776,44 53923,58 0,074094 53333,58 0,073283 0,989059 
5 Φόροι και εισφορές 898011,21 143348,73 0,159629 143348,73 0,159629 1 
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2854666,44 688405,98 0,241151 688405,98 0,241151 1 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 58000 2147,14 0,03702 2147,14 0,03702 1 
1 Έκτακτα έσοδα 3599881,76 298025,6 0,082788 298025,6 0,082788 1 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 5000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 298778,41 160666,93 0,537746 160666,93 0,537746 1 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3132303,35 77496,48 0,024741 77496,48 0,024741 1 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 3000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 152800 59862,19 0,391768 59862,19 0,391768 1 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 8000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1602880 1509312,39 0,941625 1050091,32 0,655128 0,695742 

21 Τακτικά έσοδα 1598880 1503147,07 0,940125 1049896,57 0,656645 0,698466 
22 Έκτακτα έσοδα 4000 6165,32 1,54133 194,75 0,048688 0,031588 
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 3611628,62 4575449,34 1,266866 190137,25 0,052646 0,041556 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3611628,62 4575449,34 1,266866 190137,25 0,052646 0,041556 
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2260805,43 654627,75 0,289555 430227,49 0,190298 0,657209 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2212875,43 654485,05 0,295762 430084,79 0,194356 0,657135 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 47930 142,7 0,002977 142,7 0,002977 1 
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1374561,18           

  Σύνολα εσόδων 22133100,91 8568251,07   3497256,27     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/3/2014 

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 10964686,87 10304618,8 0,939801 2255130,82 0,2056722 2087360,43 1867729,08 0,1703404 0,8282132 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3953948,23 3818948,23 0,965857 983856,74 0,2488289 983635,34 968122,13 0,2448495 0,9840072 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 372860,71 337790 0,905942 46909,69 0,1258102 46909,69 44818,69 0,1202022 0,955425 
62 Παροχές τρίτων 2670740,33 2372247,39 0,888236 348951,85 0,1306573 268710,93 169063,7 0,0633022 0,4844901 
63 Φόροι - τέλη 15700 5500 0,350318 546,1 0,0347834 1500 1500 0,0955414 2,7467497 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 309292,24 284823,18 0,920887 27062 0,0874965 21579 18899 0,061104 0,6983593 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 395939,42 395939,42 1 108861,1 0,2749438 108861,1 108861,1 0,2749438 1 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 766309,48 633490,08 0,826677 166926,92 0,2178323 88452,95 78753,04 0,1027692 0,4717815 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2477896,46 2455880,46 0,991115 572016,42 0,2308476 567711,42 477711,42 0,1927891 0,8351359 
68 Λοιπά Έξοδα 2000 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 

7 Επενδύσεις 4691973,81 479838,04 0,102268 187239,12 0,0399063 157192,55 111345,97 0,0237312 0,5946726 
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1193550,15 123172,1 0,103198 20258,31 0,0169732 6125,05 5442,97 0,0045603 0,2686784 
73 Έργα 3121845,53 334074,41 0,107012 150624,27 0,0482485 134710,96 95923 0,0307264 0,6368363 
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 376578,13 22591,53 0,059992 16356,54 0,0434347 16356,54 9980 0,0265018 0,6101535 
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 6475169,7 3267142,53 0,504565 1529153,81 0,2361566 1286377,3 1155601,17 0,1784665 0,7557128 
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1044556,92 1044556,92 1 968782,12 0,9274575 688354,42 557578,29 0,5337941 0,5755456 
82 Αποδόσεις 2404532,24 2222585,61 0,924332 560371,69 0,2330481 598022,88 598022,88 0,2487065 1,0671897 
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 22133100,91 14051599,3   3971523,75   3530930,28 3134676,22     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 

  τέλος Προηγούμ. 
έτους 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

1ο Τρίμηνο 2014 Μεταβολή 
% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.706.877,22 6.706.877,22 6.899.028,32 1,03 
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 4.796.181,30 4.796.181,30 5.063.695,81 1,06 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 7.298,99 0,00 
3. Λοιπές απαιτήσεις 1.910.695,92 1.910.695,92 1.828.033,52 0,96 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.537.132,57 1.537.132,57 1.766.270,07 1,15 
1. Ταμείο 2.698,04 2.698,04 3.163,03 1,17 
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.534.434,53 1.534.434,53 1.763.107,04 1,15 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.572.955,42 1.572.955,42 0,00 0,00 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 95.144,02 95.144,02 0,00 0,00 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.477.811,40 1.477.811,40 0,00 0,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 3.281.754,74 3.281.754,74 3.209.176,27 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 259.655,62 259.655,62 187.077,15 0,72 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.421.015,04 1.421.015,04 1.163.674,79 0,82 
1. Προμηθευτές 745.147,12 745.147,12 859.896,45 1,15 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 305.214,22 305.214,22 63.343,17 0,21 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00 5.416,56 0,00 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 370.653,70 370.653,70 235.018,61 0,63 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 774.501,01 774.501,01 211.205,63 0,27 
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 195.805,63 195.805,63 195.805,63 1,00 
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 578.695,38 578.695,38 15.400,00 0,03 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00   
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Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής απόφασης. 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης μειοψήφησε για λόγους που θα 
εκθέσει κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή 
Αρ. Απόφ.: 61/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπανών 

που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:9596/02.05.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα 
Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου & Προμηθειών), όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959:  

«1.  Χρηματικόν  ένταλμαν  παγίας  προκαταβολής  εκδίδεται  κατά  τας  διατάξεις  του άρθρου 180 του 

δημοτικού και κοινοτικού κώδικος.  

2. Απαραίτητος προϋπόθεσις πληρωμής δαπάνης τινός εκ της παγίας προκαταβολής τυγχάνει η 

ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφομένης εν τω προυπολογισμώ.  

3. Ο διαχειριζόμενος την παγίαν  προκαταβολήν υπάλληλος παραδίδει επί αποδείξει προσωπικώς  εις  

τον  δημοτικόν  ταμίαν  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  των  γενομένων παρ’  αυτού  πληρωμών,  άτινα  

δέον  να  είναι  πλήρη  από  απόψεως  νομιμότητος συμφώνως προς τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του 

παρόντος.  

4. Ο δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχον των υποβληθέντων, αυτώ δικαιολογητικών καταβάλλει  εις  τον  

διαχειριζόμενον  την  παγίαν  προκαταβολήν  ίσον  χρηματικόν ποσόν  προς  ανανέωσις  ταύτης,  ίνα  

ούτω  παραμένη εις χείρας  τούτου  πάντοτε  το χορηγηθέν δια της αποφάσεως του συμβουλίου ποσόν.  

5.  Τα  δικαιολογητικά  ταύτα  μετά  τον  προσήκοντα  έλεγχον  παρά  της αρμοδίας λογιστικής 

υπηρεσίας, υποβάλλονται εις το δημοτικόν συμβούλιον προς  έγκρισιν  των  γενομένων  δαπανών,  

μεθ' ο εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα εις βάρος των εν τω προϋπολογισμώ 

προβλεπομένων οικείων  πιστώσεων δι' εκάστην των δαπανών τούτων  και επ'  ονόματι  των 

πληρωθέντων  δικαιούχων,  γενομένης μνείας επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή εγένετο 

μέσω  του  διαχειριζομένου  την  παγίαν προκαταβολήν υπαλλήλου.  

6.  Κατά  την  λήξιν  του  οικονομικού  έτους  ο  υπόλογος  υπάλληλος  καταθέτει  το ληφθέν παρ’ αυτού 

δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δημοτικόν και κοινοτικόν ταμείον.  

7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής παρά του  υπολόγου,  

ισχύουσιν  τα  εν  άρθ.  32,33,34  και  37  του  παρόντος διαλαμβανόμενα» 

Με  την  υπ’ αριθμ.30/2014  απόφαση  της  Οικονομικής Εεπιτροπής  συστάθηκε  παγία προκαταβολή 

ποσού 4.000,00 ευρώ και ορίστηκε ο Χρήστος Μπογιατζόγλου, ΔΕ 35 – Δενδροκηπουρών ως 

διαχειριστής αυτής.  
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Με  το από 28.04.2014 διαβιβαστικό ο  ανωτέρω  υπάλληλος  παρέδωσε  στην  Ταμειακή Υπηρεσία τα 

δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή, προς έλεγχο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2014 και την έγκριση της έκδοσης ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων επ' ονόματι των  

πληρωθέντων δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή 

έγινε μέσω του διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή υπαλλήλου» 

Στη συνέχεια, 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, 

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

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

− Την αρ. πρωτ: 9596/02.05.2014 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου & 
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

− Την υπ’ αριθμ.30/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής 

− Τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγινα από την πάγια προκαταβολή 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή.  
Β. Διαθέτει τις κάτωθι πιστώσεις σε βάρος των ΚΑ του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 
2014 που αναφέρονται ακολούθως  και εγκρίνει την  έκδοση  ισόποσων  χρηματικών  ενταλμάτων,  επ'  
ονόματι  των  πληρωθέντων δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η 
πληρωμή έγινε  μέσω  του  διαχειριζομένου  την  παγία  προκαταβολή  υπαλλήλου: 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΣΟ ΣΥΝ  23% 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 
8% 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 

ΕΛΤΑ 400,42 400,42 0 400,42 00-6221 

ΝΙΚ. ΣΩΤ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ 250 307,5 20 287,5 00-6495.001 

ΠΕΠΠΑΣ  13-3 120 147,6 0 147,6 20-6263 

ΠΕΠΠΑΣ  26-3 120 147,6 0 147,6 20-6263 

ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΧΡ 250 307,5 20 287,5 20-6263 

ΦΥΤΡΟΣ Π ΜΙΧΑΛΗΣ 125 153,75 10 143,75 20-6263 

ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ 120 147,6 0 147,6 20-6263 

ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ 120 147,6 0 147,6 20-6263 

ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 10,81 13,3 0 13,3 00-6495 
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ΣΥΝΟΛΟ 1 1722,87 
 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝ 23% 

ΦΠΑ 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 
4% 

ΤΕΛΙΚΟ  
ΠΟΣΟ 

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

150 184,5 6 178,5 00-6495.001 

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Κ 324 398,52 12,96 385,56 00-6495.001 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ 35,37 43,5 0 43,5 00-6495.001 

ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ 71,89 88,42 0 88,42 20-6672 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 36,57 44,98 0 44,98 30-6672 

E-SHOP.GR 26,75 32,9 0 32,9 00-6495.001 

ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡ 309 380,07 12,36 367,71 20-6263 

ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 97 119,31 0 119,31 00-6495.001 

ΔΕΔΕΣ  ΔΗΜ 320 393,6 12,8 380,8 20-6671 

ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΧΡ 240 295,2 9,6 285,6 20-6671 

ΚΑΡΑΒΑΣ ΙΩΑΝ 250 307,5 10 297,5 20-6671 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20 24,6 0 24,6 20-6263 

ΣΥΝΟΛΟ 2 2.249,38 
ΤΕΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ 3.972,25 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής 
Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 62/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπανών 

που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 28.04.2014 εισήγηση του Προέδρου, 
όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
          «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, 

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

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

εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά στο 

συνημμένο πίνακα». 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 
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− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ.  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως & 
Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την από 28.04.2014 εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και τη συνημμένη 
κατάσταση των παραστατικών, 

− Την υπ’ αριθμ.13/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Δημοτικής Ενότητας 
Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΛΙΑΓΚΗΣ 15/10.04.2014 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ & ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΜΕ  JCB & 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ  295,20 € 

70-
6233.001 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΛΙΑΓΚΗΣ 16/14.04.2014 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 147,60 € 

30-
7336.001 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΛΙΑΓΚΗΣ 14/3.04.2014 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ & ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΕΠΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΜΕ 
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΟΡΤΩΤΗ 
& ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ  295,20 € 

70-
6233.001 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. 
ΜΑΣΚΟΥΛΗΣ 12/3.04.2014 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΕΣ 

182,00€ 
 

30-
7332.002 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. 
ΜΑΣΚΟΥΛΗΣ 13/9.04.2014 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & 3 ΕΡΓΑΤΕΣ 307,50 € 

30-
7332.002 

ΠΡΙΦΤΗΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 16/16.03.2014 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

256,45€ 
 

70-
6233.001 

ΠΡΙΦΤΗΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 15/01.02.2014 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ-
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (ΘΕΣΗ 
ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 256,45 € 

30-
7336.001 

ΠΟΛΥΖΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4/19.03.2014 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ-
ΚΛΑΡΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

332,10€ 
 

30-
7333.008 

 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  95/16.04.2014 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΟΥΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΡ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 369,00 € 

30-
7336.009 

ΣΥΝΟΛΟ 2.441,45 € 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής 
Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 63/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπανών 

που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου» έθεσε 
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υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:9348/28.04.2014 εισήγηση του 
Προέδρου, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
          «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, 

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

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

εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά στο 

συνημμένο πίνακα». 

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

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

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

− Την αρ. πρωτ: 9348/28.04.2014 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών, 

− Την υπ’ αριθμ.13/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας 
Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 
40Α/2014 
Αρ. Απόφ.: 64/2014    

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 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 
THANTEC 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

25/3-4-2014 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

369,00 25-6264.001 

2 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 469/25-4-2014 

ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 60 
Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ 3Α 

369,00 30-7332.006 

3 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 470/28-4-2014 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΟΡΤΩΝ 
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

258,30 30-7332.002 

ΣΥΝΟΛΟ 996,30 
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χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 40Α/2014», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το 
αριθμ. πρωτ:9480/30.04.2014 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ. 17/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης 

ποσού 1.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6323 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

έτους 2014, για τον έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

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

υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Χρήστος Μπογιατζόγλου, ΔΕ35 - Δενδροκηπουρών, με βαθμό Γ’. 

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

από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, δηλαδή μέχρι την 10.06.2014.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση 

των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε το ποσό των 1.358,87 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό των 141,13 ευρώ επεστράφη 

με το υπ’ αριθμ.284/2014 γραμμάτιο είσπραξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της 

διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 
Β.Δ/τος, 

− την υπ’ αριθμ.17/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:9480/30.04.2014 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α - Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 40Α/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, Χρήστο Μπογιατζόγλου, ΔΕ 35 - 
Δενδροκηπουρών, με βαθμό Γ’, από υπόλογο του ποσού το οποίο του είχε διατεθεί για τον έλεγχο 
ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 65/2014    

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 
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πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014», 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/02.05.2014 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/02.05.2014 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 25-7312.002 
Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων 
οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής 1.082.662,54 € 174.369,76 € Α-629 

2 30-7421.010 
Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως 
Καλοπήγαδο 3.896,65 € 560,00 € Α-630 

3 30-7421.011 
Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως 
Βγέθι 2.543,33 € 2.240,00 € Α-631 

4 45-6261.003 
Συντήρηση - επισκευή Δημοτικού 
Κοιμητηρίου Αγίου Κωνσταντίνου 1.000,00 € 800,00 € Α-632 

5 30-6662.001 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού 5.000,00 € 2.500,00 € Α-633 
6 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3.000,00 € 3.000,00 € Α-634 

7 
30-7332.002 Συντήρηση & διαμόρφωση 

κοινοχρήστων χώρων 3.800,56 € 644,48 € Α-635 

8 30-7332.003 Επισκευή & συντήρηση πλατειών - 
πάρκων 7.000,00 € 3.200,00 € Α-636 

9 25-6662.016 Δαπάνες διάνοιξης ορυγμάτων δικτύου 
ύδρευσης 6.500,00 € 1.500,00 € Α-637 

10 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00 € 1.000,00 € Α-638 

11 70-6233.001 Μισθώματα μηχανημάτων 32.347,24 € 31.500,39 € Α-639 

12 10-6654.003 Προμήθεια μελανιών Δημοτικής 
Ενότητας Κερατέας 15.000,00 € 10.000,00 € Α-640 

13 10-6654.004 Προμήθεια μελανιών Δημοτικής 
Ενότητας Λαυρεωτικής 15.000,00 € 10.000,00 € Α-641 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 11.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
00-6221 του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Λαυρεωτικής για την αποστολή ειδοποιητηρίων 
ύδρευσης 
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Αρ. Απόφ.: 66/2014    
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 «έκδοσης 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 11.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του 

προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Λαυρεωτικής για την αποστολή ειδοποιητηρίων ύδρευσης» έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 9688/05.05.2014 εισήγηση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Σας γνωρίζουμε ότι  για την αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας 

Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου απαιτείται η καταβολή της δαπάνης του 

ποσού των 11.000,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 34,37 του από 17-5-59. 

Με την υπ’ αριθμ. 25/2014 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

28.484,66 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.  

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού 11.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6221, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, 

Νικολάου Μαργαρίτη, ΔΕ1/Δ’. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από των ανωτέρω αναφερόμενο υπάλληλο παρακαλούμε να 

ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής». 

Στη συνέχεια, 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, 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 
Β.Δ/τος, 

− το αριθμ. πρωτ: 9688/05.05.2014 εισηγητικό έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 11.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2014, στο όνομα του μονίμου 
υπαλλήλου Νικολάου Μαργαρίτη, ΔΕ1/Δ’, για την αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης της 
Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. 
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
07.08.2014.  
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Γ. Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32 – 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της επίδοσης εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου 
Αρ. Απόφ.: 67/2014    

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 «ανάθεσης σε δικαστικό επιμελητή 

της επίδοσης εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής το ΔΥ/05.05.2014 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Σύμφωνα με τις δ/ξεις του αρ. 48 Β.Δ 17-5/15-6-1959 ,αρ. 167 παρ. 1 του Ν. 3463/06, αρ. 27 

παρ. 2 Ν. 3202/03,  καθώς επίσης με την παρ. 5 του αρ. 17  του Ν. 2579/98, από την επόμενη ημέρα, 

κατά την  οποία τα χρέη προς το Δημόσιο καθίστανται ληξιπρόθεσμα, πρέπει να ληφθούν αναγκαστικά 

μέτρα κατά  των οφειλετών για την είσπραξη τους και την αποφυγή του κινδύνου της παραγραφής  των 

καθυστερούμενων χρεών. 

Επίσης η κοινοποίηση αποσπάσματος βεβαιωτικού καταλόγου στον οφειλέτη γίνεται κατά τις διατάξεις 

των άρθρων 47 εως 57 του Κ.Δ.Δ που κυρώθηκε με τον Ν. 2717/99 (ΦΕΚ 97 Α) όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3900/2010. Επιπλέον η Νομική Υπηρεσία του Δήμου 

πραγματοποιεί κοινοποιήσεις αγωγών, αιτήσεων, εφέσεων και άλλων δικαστικών και εξώδικων 

εγγράφων. 

Οι υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να προβούν σε όλες τις παραπάνω ενέργειες καθώς και σε λήψη 

άλλων διοικητικών μέτρων, απαιτείται παραγγελία σε δικαστικό επιμελητή. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης η οποία να αναθέτει σε 

έναν ή περισσότερους δικαστικούς επιμελητές την επίδοση ειδοποιήσεων εγγραφής σε βεβαιωτικό 

κατάλογο, την επίδοση Διοικητικών Εγγράφων, την κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικων εγγράφων, 

σύμφωνα με το Κ.Δ.Δ  Ν. 2417/99 (ΦΕΚ 97 Α) καθώς και να προβεί σε αναγκαστικά μέτρα κατάσχεσης, 

σύμφωνα με τις  διατάξεις του Κωδ. πολ. Δικονομίας και του άρθρου 9 του Ν. Δ 356/74, όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 18 του Ν.4002/2011. 

Η  ανωτέρω  δαπάνη θα  βαρύνει τον ΚΑ 00-6116 με περιγραφή <<Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών>>  

στον  προϋπολογισμό οικονομικού  έτους 2014». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− το ΔΥ/02.05.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Την απ’ ευθείας ανάθεση της επίδοσης και θυροκόλλησης εγγράφων των υπηρεσιών του Δήμου 
Λαυρεωτικής στους: 

- Πρεβεζιάνο Θ. Αδαμάντιο, Δικαστικό Επιμελητή Πρωτοδικείου Αθηνών, με έδρα Λυκούργου 9, 
στην Αθήνα, με ΑΦΜ 030511070, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών.  

- Γκίκα Γ. Δημήτριο, Δικαστικό Επιμλετή, με έδρα Αντ. Κιούση 13 & Ποσειδώνος 31, στο Κορωπί, με 
ΑΦΜ 017746545, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου. 
Β. Η αμοιβή των Δικαστικών Επιμελητών θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν.2318/1995 (ΦΕΚ 
126/Α’) Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και την ΚΥΑ 2/54638/0022/13.08.08 (ΦΕΚ 1716/Β’). Η 
δαπάνη για την πληρωμή τους θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6116 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτος 2014. 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ:9314/28.04.2014 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που 
αφορά την «προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:68/2014 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης του υπ’ 

αριθμ. πρωτ: 9314/28.04.2014 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια 

λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την υπ’ αριθμ.16/2014 μελέτη με τίτλο: «προμήθεια λιπαντικών 
για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 68.535,60 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). 

Με την υπ’ αριθμ.56/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη και έγινε η 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού. 

Ακολούθως, με την υπ’αριθμ.242 (αρ.πρωτ:8483/16.04.2014) διακήρυξη Δημάρχου προκηρύχθηκε 
ο πρόχειρος διαγωνισμός. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε κατά το νόμιμα και αναρτήθηκε 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής 
(www.lavreotiki.gr) και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΛ1-119. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 28 Απριλίου 2014 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης Προσφορών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.4/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και 
συντάχθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ:9314/28.04.2014 πρακτικό. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπή με το από 02.05.2014 έγγραφό της προς την Οικονομική Επιτροπή ζητά 
την επικαιροποίηση της αριθμ.14/2014 μελέτης και την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής, το οποίο 
σας θέτω υπόψη:  

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 28 Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 

http://www.lavreotiki.gr/
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του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.4/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Λαυρεωτικής, προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ 

αριθμ.242/2014 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την προμήθεια λιπαντικών προϊόντων 

για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω δημοτικοί υπάλληλοι: 

1. Παπαθανάση Μαρία – Ζωή, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών 

2. Μαγγανάς Ηλίας, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Παππάς – Κλεισούρας Δημήτριος, ΔΕ29 Οδηγών 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στην ημερήσια εφημερίδα 

«ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, 

καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

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

ενδιαφερόμενους, καθώς και όσων είχαν κατατεθεί νωρίτερα στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι 

μονογράφησαν και αριθμήθηκαν.  

Στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν μέρος οι κατωτέρω ενδιαφερόμενοι 

προμηθευτές: 

1 - Η εταιρεία Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., με έδρα στο Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. 

Κορωπίου (Λαυρίου) για τη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής, η οποία στον παρόντα διαγωνισμό 

εκπροσωπείται από τον κο Δημήτριο Λιούμη. 

2 - Η εταιρεία ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε., με έδρα στην Κερατέα, Λεωφόρος Σουνίου 13, με 

ΑΦΜ 999355954, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου) για τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας, η οποία στον 

παρόντα διαγωνισμό εκπροσωπείται από τον κο Δημήτριο Λιούμη. 

3- Η εταιρεία Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ, με έδρα στην Ηλιούπολη, Μ. Αντύπα 33, με ΑΦΜ 094397582, 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, η οποία στον παρόντα διαγωνισμό εκπροσωπείται από την κα Κουμούτσου 

Αικατερίνη Αφρούλα. 

Αφού πέρασε η ώρα λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών (11:00), η 

Επιτροπή δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτός άλλος ενδιαφερόμενος και κήρυξε το τέλος της 

διαδικασίας επίδοσης προσφορών. 

Η Επιτροπή, ακολούθως, διαπίστωσε ότι οι κατατεθείσες προσφορές υποβλήθηκαν σε φάκελο 

καλά σφραγισμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στο άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ και 

προχώρησε στην αποσφράγιση τους. 

Βάση της υπ’ αριθμ.242/16.04.2014 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία 

προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισμός, συντάχθηκε ο πίνακας Ι των δικαιολογητικών, ο οποίος 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού. 
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Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό και του τεύχους τεχνικών 

προδιαγραφών προέκυψαν τα κατωτέρω: 

Α. Η εταιρεία Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών δεν 

συμπεριέλαβε τα σχετικά έγγραφα από το Γενικό Χημείο του Κράτους, από τα οποία προκύπτει ότι τα 

προϊόντα παραγωγής SHELL έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο εγκεκριμένων λιπαντικών και 

βαλβολινών που τηρεί το Γ.Χ.Κ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική έκθεση της αριθμ.16/2014 

μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Β. Η εταιρεία ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε. στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών δεν 

συμπεριέλαβε τα σχετικά έγγραφα από το Γενικό Χημείο του Κράτους, από τα οποία προκύπτει ότι τα 

προϊόντα παραγωγής SHELL έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο εγκεκριμένων λιπαντικών και 

βαλβολινών που τηρεί το Γ.Χ.Κ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική έκθεση της αριθμ.16/2014 

μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Γ. Η εταιρεία Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ δεν κατέθεσε αποσπάσματα ποινικού μητρώου για τα μέλη 

του ΔΣ της Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 (δικαιολογητικά συμμετοχής) της 

αριθμ.242/2014 διακήρυξης Δημάρχου Λαυρεωτικής.  

Οι προσκομιζόμενες υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες τα ανωτέρω μπορούν να 

ζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία δεν μπορούν να γίνουν δεκτές αφού σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 32 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.38152/25-06-2009 περί αποδοχής της υπ’ 

αριθμ. 231/2009 Γνωμοδότησης του Ε Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν ισχύει η 

αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ: 

«1. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή 

του προς τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο ή, για τις περιπτώσεις του τελευταίου 

εδαφίου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού, το 

δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, που αποφασίζουν σχετικά, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των Ν. 1797/88, 2000/91 και του παρόντος κανονισμού:  

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προφέρει ο 

προμηθευτής.  

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της 

προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με την περίπτωση α της 

παραγράφου αυτής.  

δ. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ 

περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ 
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αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται 

με κλήρωση.  

2. Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί 

για:  

α. ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του υλικού, για 

ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.  

β. συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.  

γ. Τελική ματαίωση της προμήθειας, τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρχές, κατά περίπτωση». 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών 
λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

2. τις διατάξεις του Ν.2286/95 και του ΕΚΠΟΤΑ, 

3. την υπ’ αριθμ.16/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

4. την υπ’ αριθμ.242/2014 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

5. κάθε νόμιμη ενέργεια που προηγήθηκε του διαγωνισμού, 

6. το γεγονός ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν προσκόμισαν το σύνολο των ζητούμενων 

δικαιολογητικών 

προτείνει  
την επανάληψη της διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών 

για τα οχήματα & μηχανήματα του Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού δαπάνης 68.535,60 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή». 

Με βάση τα ανωτέρω ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ:9314/28.04.2014 πρακτικού διενέργειας 
πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου 
Λαυρεωτικής και την επικαιροποίηση της αριθμ.16/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, το αριθμ. πρωτ: 
9314/28.04.2014 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει το αριθμ. πρωτ: 9314/28.04.2014 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την 
προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Λαυρεωτικής για την κάλυψη των 
αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής, ο οποίος διεξήχθη στις 28 Απριλίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα 
Λαυρεωτικής. 
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Β. Αποφασίζει την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισμού δαπάνης 68.535,60 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 242/16.04.2014 
διακήρυξης Δημάρχου και του επικαιροποιημένου τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ.16/2014 
μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
ΘΕΜΑ: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση πρακτικού Επιτροπής 
με ημερομηνία 05.05.2014) 
Αρ. Απόφ.: 69/2014    

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 «συντήρησης και 

επισκευής οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για 
την εφαρμογή του ΠΔ 28/80», η διαδικασία για την επισκευή, συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών των 
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις διατάξεις της αριθμ. 
3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας.  

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν διαθέτει δικά του συνεργεία επισκευής 
αυτοκινήτων και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά συνεργεία. 

Για όλες τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες καθώς και την προμήθεια των ανταλλακτικών 
εισηγείται η αρμόδια «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων» η οποία συγκροτήθηκε με την 
υπ’ αριθμ.33/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο 
«δελτίο ή εντολή επιθεώρησης» που εκδίδει κάθε φορά το Γραφείο Κίνησης. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με το από 05.05.2014 
πρακτικό της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των ακόλουθων οχημάτων: 
1. ΜΕ-123868 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση της 
υπερκατασκευής με αντικατάσταση διαφόρων αναλωσίμων.  
2. ΜΕ-88151 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση της 
υπερκατασκευής με αντικατάσταση διαφόρων αναλωσίμων.  
3. ΜΕ-117981 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση της 
υπερκατασκευής με αντικατάσταση διαφόρων αναλωσίμων.  
4. ΚΗΟ-6022  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ:  Στο όχημα θα πρέπει να γίνει επισκευή του οχήματος.  
5. ΚΗΟ-6022 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση  της  αντλίας  
νερού.  
6. ΚΗΗ-5504 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση της 
υπερκατασκευής με αντικατάσταση διαφόρων αναλωσίμων.  
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7. ΚΗΗ-5505 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση της 
υπερκατασκευής με αντικατάσταση διαφόρων αναλωσίμων.  
8. ΜΕ-112570 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει προγραμματισμένη  συντήρηση  
υπερκατασκευής.  
9. ΚΗΥ-8431 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση της 
πυροσβεστικής  αντλίας.  
10. ΚΥ-7941 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση της πυροσβεστικής  
αντλίας.  
11. ΚΗΗ-2286 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει συντήρηση της 
πυροσβεστικής  αντλίας.  
12. ΜΕ-112570 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει ετήσια  προγραμματισμένη  
συντήρηση  οχήματος.  
13. ΚΥ-7941 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει ετήσια  προγραμματισμένη  συντήρηση  
οχήματος. 
14. ΜΕ-117981 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει  ετήσια  προγραμματισμένη  
συντήρηση  οχήματος. 
15. ΚΗΥ-8431 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει  ετήσια  προγραμματισμένη  
συντήρηση  οχήματος.  
16. ΜΕ-88151 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει   ετήσια  προγραμματισμένη  
συντήρηση  οχήματος. 
17. ΚΗΗ-2286 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει  ετήσια  προγραμματισμένη  
συντήρηση  οχήματος. 
18. ΚΗΗ-5504 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει ετήσια  προγραμματισμένη  συντήρηση  
οχήματος. 
19. ΚΗΗ-5505 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει  ετήσια  προγραμματισμένη  συντήρηση  
οχήματος. 
20. ΚΗΟ-6022 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει  ετήσια  προγραμματισμένη  
συντήρηση  οχήματος.  
21. ΚΗΗ-5520 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ: Στο όχημα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση και συντήρηση της  
υδραυλικής  αντλίας στην  υπερκατασκευή. 

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

− Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, περί «εκτέλεσης έργων & προμηθειών των ΟΤΑ», 

− Την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για την εφαρμογή 
του ΠΔ 28/80», 
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− Την υπ’ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας, 

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

− Το με ημερομηνία 05.05.2014 πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων  
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

1. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 123868 πυροσβεστικού οχήματος στην εταιρεία ABO DEMAN 
A.E.B.E. – ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, με έδρα 28οkm ΠΕΟ Αθηνών – 
Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 250,55 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 250,55 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
2. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88151 πυροσβεστικού οχήματος στην εταιρεία ABO DEMAN 
A.E.B.E. – ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, με έδρα 28οkm ΠΕΟ Αθηνών – 
Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 305,90 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 305,90 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
3. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 117981 πυροσβεστικού οχήματος στην εταιρεία ABO DEMAN 
A.E.B.E. – ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, με έδρα 28οkm ΠΕΟ Αθηνών – 
Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 225,95 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 225,95 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
4. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6022 πυροσβεστικού οχήματος στην εταιρεία ABO DEMAN 
A.E.B.E. – ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, με έδρα 28οkm ΠΕΟ Αθηνών – 
Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 1.313,64 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 1.313,64 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2014 για την εργασία. 
5. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6022 πυροσβεστικού οχήματος στην εταιρεία ABO DEMAN 
A.E.B.E. – ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, με έδρα 28οkm ΠΕΟ Αθηνών – 
Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 177,74 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 177,74 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
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6. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 5504 πυροσβεστικού οχήματος στην εταιρεία ABO DEMAN 
A.E.B.E. – ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, με έδρα 28οkm ΠΕΟ Αθηνών – 
Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 251,17 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 251,17 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
7. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 5505 πυροσβεστικού οχήματος στην εταιρεία ABO DEMAN 
A.E.B.E. – ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, με έδρα 28οkm ΠΕΟ Αθηνών – 
Θηβών, με ΑΦΜ 998381403, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, στο ποσό των 251,17 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 251,17 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
8. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 112570 πυροσβεστικού οχήματος στην εταιρεία Γ. Κ.. Σφαντός Ε.Ε. 
με έδρα στο 5ο km ΠΕΟ Αθηνών – Λαμίας, θέση Λάκκα Παππά Οινόφυτα, με ΑΦΜ 998325915, Δ.Ο.Υ. 
Κηφησιάς, στο ποσό των 738,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 738,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
9. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΥ 8431 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Κοτοπούλη Βασίλη, 
κατασκευή & εμπορία χειραμαξών, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, ΝΑΤΟ 2, με ΑΦΜ 106511569, 
Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 36,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 36,90 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
10. Αναθέτει την επισκευή του ΚΥ 7941 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Κοτοπούλη Βασίλη, 
κατασκευή & εμπορία χειραμαξών, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, ΝΑΤΟ 2, με ΑΦΜ 106511569, 
Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 36,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 36,90 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία 
11. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2286 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Κοτοπούλη Βασίλη, 
κατασκευή & εμπορία χειραμαξών, με έδρα στην Αγία Τριάδα Κερατέας, ΝΑΤΟ 2, με ΑΦΜ 106511569, 
Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, στο ποσό των 49,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 49,20 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία 
12. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 112570 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 1.346,11 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Διαθέτει πίστωση ποσού 1.346,11 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2014 για την εργασία. 
13. Αναθέτει την επισκευή του ΚΥ 7941 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 784,74 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 784,74 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
14. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 117981 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 1.519,48 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 1.519,48 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2014 για την εργασία. 
15. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΥ 8431 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 785,35 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 785,35 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
16. Αναθέτει την επισκευή του ΜΕ 88151 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 1.147,45 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 1.147,45 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2014 για την εργασία. 
17. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 2286 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 664,82 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 664,82 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
18. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5504 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 437,88 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 437,88 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
19. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5505 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 437,88 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 33 από 33 

Διαθέτει πίστωση ποσού 437,88 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
20. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΟ 6022 πυροσβεστικού οχήματος στον κο Ρώμα Σπύρο, συνεργείο 
αυτοκινήτων, με έδρα στην Κερατέα, Λ. Αθηνών – Σουνίου 103, με ΑΦΜ 125415551, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 
(Λαυρίου), στο ποσό των 704,17 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 704,17 € σε βάρος του ΚΑ 70-6263 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2014 για την εργασία. 
21. Αναθέτει την επισκευή του ΚΗΗ 5520 Επικαθήμενου στην εταιρεία Α. Καούσης ΑΕ, βιομηχανία 
ειδικών κατασκευών, με έδρα στο Αιγάλεω, Ιερά Οδός 161, με ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, 
στο ποσό των 3.109,46 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
22. Διαθέτει πίστωση ποσού 773,18 € σε βάρος του ΚΑ 20-6263 του προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2014 για την εργασία και ποσού 2.336,28 € σε βάρος του ΚΑ 20-6671 για την 
προμήθεια των ανταλλακτικών 
23. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις εκτέλεσης εργασιών 
επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών. 
24. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στα ονόματα των αναδόχων και με βάση τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσουνάκης Κυριάκος 
 
 Κατσίκης Κωνσταντίνος 
 
Παπανικολάου Νικόλαος 
 
Σαλίβερος Γεώργιος,  
 
Παμφίλης Απόστολος 
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