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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  9 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 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 3 Ιουνίου 2014 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τρίτη, ώρα 13:30 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 30.05.2014 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 6 
Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κυριάκος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, Παπανικολάου 
Νικόλαος, Μπουκουβάλας Λάμπρος (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Σαλίβερου 

Γεώργιου), Παμφίλης Απόστολος, Λουκάς; Δημήτριος 

Απόντα μέλη : 1 
Κατσουνάκης Κυράκος 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2014  
Αρ. Απόφ.: 70/2014    

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 «εισήγησης 4ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την από 28.04.2014 εισήγηση του Προέδρου, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'):  
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον 

και από άρθρου εις άρθρον.  

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών 

το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται  η  μεταφορά  πιστώσεως  ως  

εκπληρωθέντος  του  σκοπού  ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως 

αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' 

εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.  

3.  Η  κατά  μεταφοράν  διάθεσις  των  κατά  την  προηγουμένην  παράγραφον πιστώσεων 

πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις 
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του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς 

αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα 

κεφάλαια και  άρθρα,  άτινα  δέον  να  δημιουργηθούν  οσάκις  πρόκειται  περί  απροόπτου δαπάνης.  

4.  Προς  πρόληψιν  ενδεχομένης  ανεπαρκείας  των  πιστώσεων  δι'  απροόπτους δαπάνας,  αναγράφεται  

εν  τω  προϋπολογισμώ  του  δήμου  πίστωσις  υπό  ίδιον κεφάλαιον  υπό  τίτλον  «Αποθεματικόν»  και  

άρθρον  υπό  τον  τίτλον  «Ποσόν διαθέσιμον  προς  αναπλήρωσιν  των  πιστώσεων,  αίτινες  ήθελον  

ευρεθή  εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω 

προϋπολογισμώ».  

5.  Δια  την  πληρεστέραν  από  πλευράς  λογιστικής  τάξεως  παρακολούθησιν  και εμφάνισιν  της  

κινήσεως  των  δια  μεταφοράς  πραγματοποιουμένων  κατά  την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 

αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του 

παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που 
αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των 
αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του  δεύτερου  εδαφίου  της  παρ.  1  του  άρθρου  149  του  Κώδικα  
Δήμων  και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, 
ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των  διατάξεων  του  πρώτου  
εδαφίου  της  παρούσας  παραγράφου  υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και 
αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που 
κυρώθηκε  με  το  άρθρο  πρώτο  του  ν.  3463/2006.   

Σύμφωνα  με  το  Υπουργείο Εσωτερικών  η  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  αποτελεί  κατ’  
ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της 
τροποποιητικής  προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου  και  διαδικασίας,  
όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία.  (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο 
έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα 
επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας 
η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. 

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών  
απαιτείται  και  η  τήρηση  του  ίδιου  τύπου  και  διαδικασίας,  όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, 
για τον προϋπολογισμό.  

Συνεπώς,  σύμφωνα  με  το  έγγραφο  του  ΥΠ.ΕΣ.  28376/18.07.2012,  εκτός των  ρητά  
εξαιρουμένων  διαδικασιών  της  διατύπωσης  γνώμης  από  την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή 
διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, 
ακολουθούν την  τήρηση  του  ίδιου  τύπου  και  διαδικασίας  με  τη  ψήφιση  του προϋπολογισμού. 
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Με βάση τα ανωτέρω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας με το αριθμ. 
πρωτ:11465/29.05.2014 εισηγείται τα κατωτέρω: 
1.Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού 
 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 Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής επικυρώθηκε. 

Με τις υπ.αρ.27- 44 και 69/ 2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η  2η και 3η 
τροποποίηση του προϋπολογισμού.  
 Με την παρούσα προς έγκριση 4η τροποποίηση προϋπολογισμού 2014 παρακαλούμε όπως 
γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές: 
Α. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α. Εσόδων: 
1.Με το αρ.πρωτ. έγγραφο 65022/8/5/2014  του Ταμείου Παρακαταθηκών ο Δήμος επιχορηγήθηκε με το 
ποσό των 1.757,36 ευρώ για κάλυψη δαπάνης πληρωμής συμβασιούχων έργου ΚΕΠ (για τους μήνες 
Οκτώβριο, Νοέμβριο & Δεκέμβριο). Το παραπάνω ποσό είχε αφαιρεθεί από τον αρχικό προϋπολογισμό 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στον  ΚΑ Εσόδων 1214.001 που αφορά 
Μισθοδοσία ΚΕΠ εγγράφηκε το ποσό των  1.757,36 ευρώ μετά από επιχορήγηση του κράτους (σχετ.1). 
2.Στον ΚΑ Εσόδων 1321.006 που αφορά επιχορήγηση και .για 4ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας κ.λ.π.  και 
στον 1321.007 που αφορά το Βρεφονηπιακό Σταθμό Κερατέα, .υπάρχει αντιστοιχία εσόδων – εξόδων. 
Δεν είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό διότι δεν είχαν εγκριθεί και εγγραφεί οι ανάλογες πιστώσεις 
(σχετ.2-3). 
3.Το ποσό των 9.000 ευρώ που αφορά τους ΚΑ Εσόδων 0468, 0524.010 και 1629 αφορά την αύξηση των 
εσόδων και αντιστοίχως μειώνεται ο ΚΑ 2119.001 που αφορά ΦΗΧ.  
Β. Αύξηση των παρακάτω  Κ.Α. Εξόδων: 
1. Το σύνολο των ΚΑ 20 που αφορά την Υπηρεσία Καθαριότητας είναι ανταποδοτικό. Από τον ΚΑ 00-
6721.002 που αφορά την εισφορά ΕΣΔΚΝΑ και αποτελεί τμήμα της υπηρεσίας Καθαριότητας αφαιρείται 
το ποσό των 76.900 ευρώ διότι σύμφωνα με την αριθμ. 138/2014 απόφαση του Συνδέσμου το ποσό της 
εισφοράς θα είναι λιγότερο από το αρχικό προϋπολογισθέν (σχετ.4). 
2.Το σύνολο των ΚΑ 25 που αφορά την υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης αντιστοιχεί στο σύνολο 
της μείωσης των ΚΑ εξόδων 25. 
3 Υπάρχει αντιστοιχία του ΚΑ εσόδων 4124.003 με τον ΚΑ Εξόδων 80-8224. 
 4.Υπάρχει αντιστοιχία  αύξησης και μείωσης εξόδων όσο αφορά στον ΚΑ 70 δαπάνες πυρασφάλειας 
διότι το συνολικό ποσό των 89.265,90 ευρώ που έχει εγγραφεί αντιστοιχεί στην επιχορήγηση του ΥΠΕΣ. 
5.Προστίθονται στους ΚΑ εξόδων 10-6021.005 αποδοχές σχολικών φυλάκων το ποσό των 37.250 ευρώ  
και 10-6052.003 εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Σχολικών φυλάκων το ποσό των 10.757,36 ευρώ μετά την 
δικαστική προσωρινή διαταγή για  επιστροφή στην εργασία τους. 
Γ. Μείωση των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων: 
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1. Υπάρχει αντιστοιχία μείωσης και αύξησης εξόδων στους ΚΑ 20 με τον 00-6721.002 και στους ΚΑ 25 
που αφορούν τις υπηρεσίες καθαριότητας και ύδρευσης. 
2.Μειώνεται ο ΚΑ 10-6012  από 30.000 ευρώ  σε 13.000 ευρώ, ο ΚΑ 10-6022 από 10.000 σε 3.000 ευρώ 
και ο 15-6012 από 7.000 σε 2.500 ευρώ. Οι ανωτέρω ΚΑ αφορούν αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και δεν αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί για τις παραπάνω 
Διοικητικές - Οικονομικές και υπηρεσίες Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής καμία 
επιπλέον υπερωριακή αποζημίωση. 
3.Μειώνετται ο ΚΑ 10-6011.001 που αφορά τακτικές αποδοχές διότι λόγω αποχώρησης προσωπικού 
μειώνεται το κόστος της μισθοδοσίας. Επίσης μειώνονται οι ΚΑ 15-6054.001 και 15-6041.003 που 
αφορούν μισθοδοσία υπαλλήλων μερικής απασχόλησης, διότι η σύμβαση των συγκεκριμένων 
υπαλλήλων έπαψε να ισχύει. Μειώνονται οι ΚΑ 70-6041.001 και 70-6054.001 που αφορούν μισθοδοσία 
εκτάκτων υπαλλήλων Πυρασφάλειας διότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για πρόσληψη προσωπικού. 
4.  Μειώνεται ο ΚΑ 25-7312.020 που αφορά την αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση 
αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα Δήμου Λαυρεωτικής  κατά ποσό  55.000 ευρώ, κατόπιν εισήγησης της 
Τεχνικής Υπηρεσίας.  
Με την υπ’ αριθμ. 26/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είχε προϋπολογιστεί να πληρωθεί από ΣΑΤΑ 
το ποσό 148.924,49 ευρώ που αφορούσε το παραπάνω έργο. Μέχρι σήμερα αποπληρώθηκε ποσό 
83.159,99 ευρώ. Η διαφορά των 55.000 ευρώ  επιμερίζεται ως ακολούθως: 
Α. Ποσό 20.000 ευρώ στον ΚΑ 30-7334.001 με τίτλο: «συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων της οδού 
Ποσειδώνος στη ΔΕ Κερατέας (από Αθηνών Σουνίου – Β. Αλεξάνδρου)».                  
Β. Ποσό 35.000 ευρώ στον ΚΑ 25-7312.024 με τίτλο: «επέκταση δικτύου ύδρευσης για σύνδεση της 
Περιφερειακής οδού ΝΑΤΟ - Περιοχή Προφήτης Ηλίας». 
Τα παραπάνω ποσά των 20.000 και 35.000 ευρώ αντίστοιχα θα πληρωθούν από ΣΑΤΑ. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή 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:1165/29.05.2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 ως ακολούθως: 
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 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 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 0468. Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9- 1.500,00 0,00 
 20/10/1958) 
 2 0524.010 Εισφορά λόγω επέκτασης ΣΠ οικ.Βγέθι 08 2.500,00 0,00 

 3 1214.001 Λοιπέs  επιχορήγησειs-Μισθοδοσία ΚΕΠ κ.λ.π 1.757,36 0,00 

 4 1321.006 4ο Δημ.Σχ.Κερατέας 4ο Νηπιαγ. Αίθουσα  37.029,40 0,00 
 πολλαπλών χρήσεων Γυμναστήριο 
 5 1321.007 Βρεθονηπιακός Κερατέας στο ΟΤ 123 ΠΕΠ 407.821,86 0,00 

 6 1629. Λοιπά έσοδα από δαπάνες  5.000,00 0,00 
 πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων  
 7 4124.003 Φόρος χαρτόσημο για παραλίες 1.000,00 0,00 

 456.608,62 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 8 2119.001 Φορος ηλεκτροδοτούμενων χώρων -9.000,00 0,00 

 -9.000,00 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 9 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 13.000,00 

 10 0,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00 
   
 11 0,00 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.500,00 

 12 0,00 00-6721.001 Εισφορά υπέρ Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής 17.174,23 

 13 0,00 10-6021.005 Αποδοχές  υπαλ.αορίστου χρόνου σχολικών φυλάκων 37.250,00 

 14 0,00 10-6052.003 Εργοδοτικές εισφ.ΙΚΑ σχολικών φυλάκων 10.757,36 

 15 0,00 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 1.000,00 
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  κ.λ.π.) 
 16 0,00 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή  κτηρίων 5.000,00 

 17 0,00 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 

 18 0,00 20-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 

 19 0,00 25-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 

 20 0,00 25-6662.015 Συντήρηση-καθαρισμός αποχ.δικτ.στο βιολογικό καθαρ 4.305,00 

 21 0,00 30-6051.009 Επικουρική ασφ.ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη 1.000,00 

 22 0,00 30-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 

 23 0,00 35-6692. Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου  5.000,00 
 χλοοτάπητα 
 24 0,00 70-6233.001 Μισθώματα μηχανημάτων 7.918,66 

 25 0,00 70-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  3.000,00 
 μέσων 
 26 0,00 70-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 9.000,00 

 27 0,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και  1.500,00 
 λογισμικά  
 28 0,00 20-7331.002 Προμήθεια χρωμάτων για ενότητα Λαυρίου 12.000,00 

 29 0,00 20-7331.003 Προμήθεια χρωμάτων για ενότητα Κερατέας 12.000,00 

 30 0,00 20-7332.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου 4.600,00 

 31 0,00 20-7332.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Αγ.Κων/νου 6.000,00 

 32 0,00 20-7332.003 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας 6.600,00 

 33 0,00 20-7333.003 Εργ. Καθ.οδικού δικτύου ενότητας Κερατέας 14.600,00 

 34 0,00 20-7333.004 Εργασ. καθαρισμού οδικού δικτύου ενότητας Λαυρίου 14.600,00 
 35 0,00 20-7333.005 Εργασίες καθαρισμού οδικού δικτύου Αγ.Κων/νου 6.000,00 

 36 0,00 25-7135.001 Προμήθεια εξαρτημάτων υδρευσης 20.100,00 

 37 0,00 25-7312.024 Επέκταση δικτύου ΄ύδρευσης για σύνδεση της  35.000,00 
 Περιφερειακης.Οδού ΝΑΤΟ Περιοχή  .Προφήτης Ηλίας 
 38 0,00 30-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και  1.500,00 
 λογισμικά  
 39 0,00 30-7311.014 4οΔΣ-4οΝηπ/γειο Αιθ.πολ.χρ.-Γυμναστ.Κερατέας 37.029,40 

 40 0,00 30-7311.018 Κατασκευή βρεθονηπιακού σταθμού στο ΟΤ.123 Κερατέας 407.821,86 
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 41 0,00 30-7334.001 Συντήρηση και επισκεύή πεζοδρομίων της οδού Ποσειδώνος  20.000,00 
 στη ΔΕ Κερατέας από Αθηνών Σουνίου έως Βασ. Αλεξάνδρου 
 42 0,00 30-7421.002 Δαπάνες εφαρμ.σχεδίου πόλης Κερατέας 21.000,00 

 43 0,00 30-7421.011 Δαπάνες εφαρμ,σχεδ.πόλης Βγέθι Ο8 2.500,00 

 44 0,00 35-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 250,00 

 45 0,00 80-8224.001 Απόδόση κρατ.απο δικαιώμ. Χρήσης παραλιών 1.000,00 

 46 0,00 80-8261.001 Λοιπές επιστροφές εσόδων 2.000,00 

 746.006,51 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 47 0,00 00-6721.002 Εισφορά ΕΣΔΚΝΑ για απορρίματα  χωματερή Λιιοσίων -76.900,00 

 48 0,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -42.470,03 

 49 0,00 10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες -17.000,00 
  και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 50 0,00 10-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες -7.000,00 
  και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 51 0,00 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ -1.000,00 

 52 0,00 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων -3.000,00 

 53 0,00 15-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες -4.500,00 
  και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 54 0,00 15-6041.003 Υπάλληλ. μερικής απασχ/σηςσε υπηρ.κοινωνικού χαρακ -5.259,20 

 55 0,00 15-6054.001 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ υπαλ.μερικ. απασχ. Σε υπηρ.κοιν.χα -1.445,00 
 56 0,00 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας-Ε.Υ.Δ.Α.Π -20.600,00 

 57 0,00 70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυρασφάλεια -11.940,00 

 58 0,00 70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  εκτάκτου προσωπικου -3.278,66 

 59 0,00 70-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού -700,00 
  κ.λ.π.) 
 60 0,00 70-6414.002 Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών-αναδάσωση -3.000,00 

 61 0,00 25-7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός βιολογικού -4.305,00 

 62 0,00 25-7312.020 Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση  -55.000,00 
 αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα Δήμου Λαυρεωτικής 
 63 0,00 30-7131.001 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών -10.000,00 
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 64 0,00 30-7421.001 Δαπάνες εφαρμογής σχ.πόλης Λεγραινών -8.000,00 

 65 0,00 30-7421.002 Δαπάνες εφαρμ.σχεδίου πόλης Κερατέας -4.000,00 

 66 0,00 30-7421.004 Δαπάνες εφαρμ.σχεδίου πόλης.Τσονίμα Ο1 -5.000,00 

 67 0,00 30-7421.006 Δαπάνες εφαρμ.σχεδ.πόλης Περιγιάλι Ο3 -5.000,00 

 68 0,00 30-7421.007 Δαπάνες εφαρμ.σχεδ.πόλης Αγ.Μαρίνα Ο4 -6.000,00 

 69 0,00 30-7421.010 Δαπάνες εφαρμ.σχεδ.πόλης Καλοπήγαδο Ο7 -2.000,00 

 70 0,00 70-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός -1.000,00 

 -298.397,89 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 447.608,62 447.608,62 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 1.270,53 
  
 
 
Α/ΑΚ.Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ 
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  1.270,53 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 456.608,62 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -9.000,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 746.006,51 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -298.397,89 
  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. 
 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Απόστολος Παμφίλης μειοψήφησε διαφωνώντας µε την 
πολιτική που ασκείται από την Κεντρική Εξουσία και επιβάλλεται στους Δήμους. 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2014, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 71/2014    

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», 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/30.05.2014 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/30.05.2014 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 35-7425.005 Θερμική θεραπεία φοινικοειδών 10.000,00 € 3.100,00 € Α-669 

2 25-6264.001 
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των 
αντλιοστασίων του δικτύου ύδρευσης Κερατέας 10.000,00 € 3.247,20 € Α-670 

3 80-8261.005 
Επιστροφές από προγράμματα ληξιπρόθεσμων 
οφειλών  181.156,81 € 181.156,81 € Α-667 

4 00-6737.003 Διάφορα έξοδα ΔΗΚΕΔΗΛ- αμοιβή εκκαθαριστών 8.000,00 € 7.016,00 € Α-671 

5 25-6261.001 
Απεντόμωση εγκαταστάσεων Βιολογικού 
Καθαρισμού Κερατέας 3.500,00 € 2.000,00 € Α-672 

6 25-6633 
Προμήθεια χημικού υλικού για τις εγκαταστάσεις 
του Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας 3.000,00 € 700,00 € Α-673 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Σελίδα 10 από 18 

7 
35-7425.002 Απομάκρυνση προσβεβλημένων φοινικοειδών 

8.000,00 € 4.420,00 € Α-674 

8 
00-6495.001  Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από 

δημοτικά τέλη- δημοτικό φόρο - ΤΑΠ 2.000,00 € 66,15 € Α-675 

9 
80-8261.001 Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από 

δημοτικά τέλη- δημοτικό φόρο - ΤΑΠ 1.000,00 € 144,03 € Α-676 

10 
10-6613 Έκδοση έγχρωμων φωτοτυπιών & φωτοτυπιών 

σχεδίων 3.000,00 € 286,00 € Α-677 

11 25-6261.001 Μυοκτονία στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού 
Καθαρισμού Κερατέας 3.500,00 € 1.950,00 € Α-672 

12 
30-6261.004 

Προμήθεια ειδών ασφαλείας σήμανσης για τα 
σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Λαυρεωτικής 26.130,70 € 1.208,00 € Α-679 

 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 72/2014    

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 από 
29.05.2014 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.  25-7131.001 Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός 

Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας 

4.305,00 Α-264 Α-668 

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

- τις διατάξεις του  Π.Δ.113/2010,  

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

- την ΔΥ/29.05.2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 
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: 
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Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  25-7131.001 Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός 
Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας 

4.305,00 Α-264 Α-668 

 

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την ανάθεση της 
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής περιοχής Β’ 
κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 73/2014    

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 «αντικατάστασης μέλους Επιτροπής 

Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «κτηματογράφηση, 

πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου 

Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 10285/12.05.2014 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
Με την υπ’ αριθμ.69/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας έγινε η συγκρότηση της 

τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: 

«κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δημοτικής Ενότητας 

Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής αποτελούμενη από τους: 

1. Ιωάννη Κυριαζή του Βασιλείου, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ3, Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 

Λαυρεωτικής, με αναπληρώτρια την Παπαθανάση Μαρία - Ζωή του Τριαντάφυλλου, Χημικό Μηχανικό 

ΠΕ7 Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λαυρεωτικής,  

2. Αθανάσιο Οικονόμου του Χρήστου, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ6 Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 

Λαυρεωτικής, με αναπληρωτή τον Λιέπουρη Ιωάννη του Σταματίου, Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ3, Τεχνικής 

Υπηρεσίας Δήμου Λαυρεωτικής 

3. Ιωάννη Μαχίκα του Κωνσταντίνου, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, μέλος ΤΕΕ, με αναπληρώτρια την 

κα Λήδα Φωτοπούλου του Χρήστου, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, μέλος ΤΕΕ. 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο κος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 

Η διαδικασία αξιολόγησης του διαγωνισμού βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών. 

Παρακαλούμε, δεδομένης της παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης του κου Κυριαζή, για την 

αντικατάστασή του στη θέση του μέλους και Προέδρου της Επιτροπής. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος πρότεινε για τη θέση του μέλους και Προέδρου της Επιτροπής την 
κα Αναστασία Μαγγενάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ΠΕ/Β, Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 

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

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

- την υπ’ αριθμ.69/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

- το αρ. πρωτ:10285/12.05.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Την αντικατάσταση του μέλους και Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της 
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής περιοχής Β’ 
κατοικίας ΒΓΕΘΙ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής», ΙΩΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, λόγω συνταξιοδότησης. 
Β. Ορίζουμε ως Πρόεδρο και μέλος της ανωτέρω Επιτροπής την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΓΕΝΑΚΗ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ΠΕ/Β, Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λαυρεωτικής. 
ΘΕΜΑ εκτός ημερήσιας διάταξης): Απόδοση λογαριασμού και έγκριση δαπάνης για το χρηματικό 
ένταλμα 48Α/2014 
Αρ. Απόφ.: 74/2014    

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 
«απόδοσης λογαριασμού και έγκρισης δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 48Α/2014». 

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, λαμβανομένου υπόψη ότι λήγει η τρίμηνη προθεσμία απόδοσης. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί                                                                                                                                                                                                                          
«απόδοσης λογαριασμού και έγκρισης δαπάνης για το χρηματικό ένταλμα 48Α/2014», μπορεί να 
συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/03.06.2014 
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
 «Με την υπ’ αριθμ. 31/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

18.600,64 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2014, για πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνει επέκταση δικτύου δημοτικού 

φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο Δήμο Λαυρεωτικής. 
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Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ο 

υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Στόμης Κωνσταντίνος, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’. 

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

από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, δηλαδή μέχρι την 04.06.2014.  

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 όλο το ποσό των  18.600,64 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.31/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το ΔΥ/03.06.2014 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 48Α/2014, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β - Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Στόμη Κωνσταντίνο, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με 
βαθμό Γ’, το οποίο του είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνει επέκταση 
δικτύου δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο Δήμο Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας σε 
ειδικό σεμινάριο με θέμα: «ασφαλής λειτουργία παιδικών χαρών και παιδότοπων, απαιτήσεις 
συντήρησης εξοπλισμού σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την εθνική νομοθεσία – 
διαχείριση ασφαλείας» 
Αρ. Απόφ.: 75/2014    

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 
«έγκρισης συμμετοχής υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας σε ειδικό σεμινάριο με θέμα: ασφαλής 

λειτουργία παιδικών χαρών και παιδότοπων, απαιτήσεις συντήρησης εξοπλισμού  σύμφωνα με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα και την εθνική νομοθεσία – διαχείριση ασφαλείας». 

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, λαμβανομένου υπόψη του συντόμου χρονικού διαστήματος μέχρι την 
ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί                                                                                                                                                                                                                          
«έγκρισης συμμετοχής υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας σε ειδικό σεμινάριο με θέμα: ασφαλής 

λειτουργία παιδικών χαρών και παιδότοπων, απαιτήσεις συντήρησης εξοπλισμού  σύμφωνα με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα και την εθνική νομοθεσία – διαχείριση ασφαλείας», 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 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Seminars AE διοργανώνει στις 18 & 19 Ιουνίου 2014 στην 

Αθήνα (αίθουσες εκπαίδευσης ομίλου MF, Πανεπιστημίου 58) ειδικό σεμινάριο με θέμα: «ασφαλής 
λειτουργία παιδικών χαρών και παιδότοπων, απαιτήσεις συντήρησης εξοπλισμού  σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και την εθνική νομοθεσία – διαχείριση ασφαλείας». 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ουσιαστική ενημέρωση των συμμετεχόντων προκειμένου να 
αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση που απαιτείται για την αξιολόγηση και τη διαχείριση της ασφάλειας 
και τις απαιτήσεις συντήρησης του εξοπλισμού των παιδικών χαρών, παιδότοπων με βάση τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα και την εθνική νομοθεσία. 

Η θεματολογία του προγράμματος είναι: 

- Παρουσίαση των βασικών αρχών αξιολόγησης του κινδύνου και της επικινδυνότητας εξοπλισμού. 

- Παρουσίαση της σχετικής εθνικής νομοθεσίας για τη συμμόρφωση και τον έλεγχο του εξοπλισμού. 

- Παρουσίαση της σειράς των ευρωπαϊκών προτύπων  ΕΛΟΤ EN 1176-1 έως ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-11 που 
αφορούν τις γενικές απαιτήσεις ασφαλείας του εξοπλισμού και τις ειδικές ανά τύπο οργάνου/εξοπλισμού. 

- Παρουσίαση της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 71-1 έως ΕΛΟΤ ΕΝ 71-12 σχετικά με τις απαιτήσεις 
των υλικών (φυσικές, μηχανικές και χημικές ιδιότητες, την ευφλεκτότητα, την απουσία τοξικών και 
καρκινογενών παραγόντων, τη μετανάστευση στοιχείων κλπ). 

- Παρουσία του προτύπου ΕΛΠΟΤ ΕΝ 1177 για τα δάπεδα ασφαλείας. 

- Παρουσίαση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14960 για το φουσκωτό εξοπλισμό παιχνιδιού. 

- Παραβάσεις – διαδικασία έλεγχου – κυρώσεις. 
Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται σε 250,00 ευρώ, ανά άτομο. 
Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το από 

02.06.2014 έγγραφό της, η Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται την έγκριση της συμμετοχής των 
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υπαλλήλων Σταύρου Ζερβουδάκη μηχανολόγου μηχανικού ΠΕ/Δ’ και Παπαθανάση Μαρία Ζωή, χημικού 
μηχανικού ΠΕ/Ε’ στο ανωτέρω σεμινάριο. 

Η δαπάνη για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο σεμινάριο θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 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 και την αναγκαιότητα επιμόρφωσης και ενημέρωσης των υπαλλήλων 
του Δήμου, σχετικά με τις νέες εγκυκλίους, τις αλλαγές, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις στην ισχύουσα 
νομοθεσία και νομολογία 

- Την από 02.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής Σταύρου Ζερβουδάκη μηχανολόγου 
μηχανικού ΠΕ/Δ’ και Παπαθανάση Μαρία Ζωή, χημικού μηχανικού ΠΕ/Ε’, σε ειδικό σεμινάριο με θέμα: 
«ασφαλής λειτουργία παιδικών χαρών και παιδότοπων, απαιτήσεις συντήρησης εξοπλισμού  σύμφωνα 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την εθνική νομοθεσία – διαχείριση ασφαλείας», το οποίο διοργανώνεται 
από την εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου 58, στις 18 
και 19 Ιουνίου 2014. 
Β. Διαθέτει πίστωση ποσού 500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 για να αντιμετωπισθεί η δαπάνη. 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτημάτων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014) 
Αρ. Απόφ.: 76/2014    

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 
«λήψης απόφασης περί αιτημάτων για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51, 

Ν.4257/2014)». 

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 ότι υπάρχει προθεσμία τριών (3) ημερών για την 
καταβολή της δόσης. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί                                                                                                                                                                                                                          
«λήψης απόφασης περί αιτημάτων για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51, 

Ν.4257/2014)», 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:12567/03.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) άρθρ. 1 παρ. Β) όσες 

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

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

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 

1) 9398/29-04-2014 αίτηση Μιχαήλ Δημητρίου, 

2) 9730/05-05-2014 Παμπούκα Γεωργία, 

3) 9858/06-05-2014 αίτηση της Μιχαηλίδου Νεφέλης, που αφορά οφειλή του Ανδρεόπουλου Ανδρέα,  

4) 10055/08-05-2014 αίτηση Παπαδάκη Γρηγορίου, 

5) 10087/09-05-2014 αίτηση Παπανικολάου Αθανασίας, 

6) 10204/12-05-2014 αίτηση Αγγελή Αναστασίου, 

7) 10468/14-05-2014 αίτηση Τσιφτσιάν Δημητρίου, 

8) 10462/14-05-2014 αίτηση Μορφονιού Ιωάννη, 

9) 10663/16-05-2014 αίτηση Δωροβάτα Μαρίας, 

10) 11030/23-05-2014 αίτηση Πρίφτη Χαράλαμπου, 

11) 10920/21-05-2014 αίτηση Κουτσουνάκη Μιχαήλ, 

12) 10977/22-05-2014 αίτηση Μαγγανά Μιχαήλ, 

13) 11186/26-05-2014 αίτηση Κουναδέα Γρηγορίου, 

14) 11169/26-05-2014 αίτηση Ναυρίδη Ευθυμίου, 

15) 11065/23-05-2014 αίτηση Λεοντίτση Μαρίας, 

16) 10662/16-05-2014 αίτηση Γερακάρη Σταματίνας, 

17) 11058/23-05-2014 αίτηση Θαλασσινού Γρηγορίας, 

18) 11309/28-05-2014 αίτηση Πετσατώδη Γεωργίου, 

19) 11484/29-05-2014 αίτηση Μπισιώτη Δήμητρας, 

20) 11440/29-05-2014 αίτηση Ναυπλιώτη Μάριου, 
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21) 11449/29-05-2014 αίτηση Λούκου Μαρίας, 

22) 11577/30-05-2014 αίτηση Αλεξίου Παναγιώτη, 

23) 11530/30-05-2014 αίτηση Τυφακίδη Ιωάννη, 

24) 11755/03-06-2014 αίτηση Νιώρας Παύλος, 

25) 11857/03-06-2014 αίτηση Σταματάκη Κων/νου, 

26) 11825/03-06-2014 αίτηση Ζαφειρίου Σταματίας, 

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

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

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

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

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

εφάπαξ καταβολή των ποσών, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 12567/03.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Αποδέχεται τις αριθμ. πρωτ: 
1) 9398/29-04-2014 αίτηση Μιχαήλ Δημητρίου, 
2) 9730/05-05-2014 Παμπούκα Γεωργία, 
3) 9858/06-05-2014 αίτηση της Μιχαηλίδου Νεφέλης, που αφορά οφειλή του Ανδρεόπουλου Ανδρέα,  
4) 10055/08-05-2014 αίτηση Παπαδάκη Γρηγορίου, 
5) 10087/09-05-2014 αίτηση Παπανικολάου Αθανασίας, 
6) 10204/12-05-2014 αίτηση Αγγελή Αναστασίου, 
7) 10468/14-05-2014 αίτηση Τσιφτσιάν Δημητρίου, 
8) 10462/14-05-2014 αίτηση Μορφονιού Ιωάννη, 
9) 10663/16-05-2014 αίτηση Δωροβάτα Μαρίας, 
10) 11030/23-05-2014 αίτηση Πρίφτη Χαράλαμπου, 
11) 10920/21-05-2014 αίτηση Κουτσουνάκη Μιχαήλ, 
12) 10977/22-05-2014 αίτηση Μαγγανά Μιχαήλ, 
13) 11186/26-05-2014 αίτηση Κουναδέα Γρηγορίου, 
14) 11169/26-05-2014 αίτηση Ναυρίδη Ευθυμίου, 
15) 11065/23-05-2014 αίτηση Λεοντίτση Μαρίας, 
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16) 10662/16-05-2014 αίτηση Γερακάρη Σταματίνας, 
17) 11058/23-05-2014 αίτηση Θαλασσινού Γρηγορίας, 
18) 11309/28-05-2014 αίτηση Πετσατώδη Γεωργίου, 
19) 11484/29-05-2014 αίτηση Μπισιώτη Δήμητρας, 
20) 11440/29-05-2014 αίτηση Ναυπλιώτη Μάριου, 
21) 11449/29-05-2014 αίτηση Λούκου Μαρίας, 
22) 11577/30-05-2014 αίτηση Αλεξίου Παναγιώτη, 
23) 11530/30-05-2014 αίτηση Τυφακίδη Ιωάννη, 
24) 11755/03-06-2014 αίτηση Νιώρας Παύλος, 
25) 11857/03-06-2014 αίτηση Σταματάκη Κων/νου, 
26) 11825/03-06-2014 αίτηση Ζαφειρίου Σταματίας, 
Β. Εντάσσει τις οφειλές αυτών στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή των ποσών, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από 
τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 
 
Παπανικολάου Νικόλαος 
 
Μπουκουβάλας Λάμπρος 
 
Παμφίλης Απόστολος 
 
Λουκάς Δημήτριος 
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