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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 2 η ς  T A K T I K Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 22 Ιουλίου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τετάρτη, ώρα 19:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 17.07.2015 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ηλίας Στουραΐτης, 
Ευφροσύνη Σίνη  
Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Μπουκουβάλας Λάμπρος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Εκδίκαση της υπ’ αριθμ. πρωτ: 14498/15.07.2015 ένστασης της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ» 
κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ: 14438/14.07.2015 πρακτικού διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για την 
ανάθεση  της υπηρεσίας «ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής» και λήψη 
απόφασης περί έγκρισης ή μη του ανωτέρω πρακτικού 
Αρ. Απόφ.: 147/2015 

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 «εκδίκασης της υπ’ αριθμ. πρωτ: 

14498/15.07.2015 ένστασης της εταιρείας ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ’’ κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ: 14438/14.07.2015 

πρακτικού διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση  της υπηρεσίας «ασφάλιση οχημάτων & 

μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής» και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του ανωτέρω πρακτικού» έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 12954/26.05.2015 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Κίνησης του Δήμου, το οποίο 
αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 15REQ002871922 2015-06-25 

− Την υπ’ αριθμ.133/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η συγκρότηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών για την παροχή της Υπηρεσίας 
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− Την αριθμ.23/2015 μελέτη που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 
δαπάνης 52.000,00 ευρώ 

− Την υπ’ αριθμ.134/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση της μελέτης και 
καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού  

− Την υπ’ αριθμ. 502/03.07.2015 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, περίληψη της οποίας αναρτήθηκε κατά 
τα νόμιμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής, στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο ΚΗΜΔΗΣ και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» και «ΧΤΥΠΟΣ». 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 14 Ιουλίου 2015, στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, ενώπιον της 
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών. Ακολούθως, συντάχθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ: 
14438/14.07.2015 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 14 Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

133/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό 

που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 502/2015 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την παροχή της 

υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», 

προϋπολογισμού δαπάνης 52.000,00 ευρώ. 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στις εφημερίδες «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» και «ΧΤΥΠΟΣ», αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος 

Λαυρεωτικής, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lavreotiki.gr, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΨΟΘΦΩΛ1-

Ο5Ο και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 15PROC002891726. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι του Δήμου 

Λαυρεωτικής: 

1. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού, Πρόεδρος  

2. Χρήστος Λιούμης, ΔΕ29 Οδηγών, με βαθμό Ε’ 

3. Γεώργιος Γεώργας, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με βαθμό Ε’ 

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

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

αριθμήθηκαν.  

Στο διαγωνισμό προσφορά κατέθεσαν οι ακόλουθοι: 

1. Ευρωπαϊκή Πίστη, Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, με έδρα Λεωφόρος Κηφισίας 274, Χαλάνδρι, 

(δια προσφοράς Δημήτριου Σαρλάνη του Παναγιώτη, ως διαμεσολαβούν πρόσωπο) με αριθμ. πρωτ. 

κατάθεσης προσφοράς 14346/14.07.2015. 
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2. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική & Αντασφαλιστική Εταιρεία, με έδρα στην Καλλιθέα, Λεωφ. Συγγρού 

254-258, με αριθμ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς 14374/14.07.2015, η οποία εκπροσωπείται στον παρόντα 

διαγωνισμό από τον κο Αντώνιο Δουγένη του Παναγιώτη. 

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

παρουσιάσθηκε άλλος ενδιαφερόμενος, η Επιτροπή κήρυξε το τέλος της διαδικασίας επίδοσης προσφορών. 

Η Επιτροπή, ακολούθως, προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων με τα δικαιολογητικά και συντάχθηκε ο 

πίνακας των δικαιολογητικών, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού. 

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που κατατέθηκαν από τους δύο (2) 

συμμετέχοντες διαπίστωσε ότι προσκομίστηκαν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους 

στο διαγωνισμό. Συνεπώς, και οι δύο (2) προσφορές γίνονται δεκτές και μπορούν να προχωρήσουν στο 

επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 

Κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή διεπίστωσε τα ακόλουθα: 

Όσο αφορά την Τεχνική Προσφορά της «Ευρωπαϊκής Πίστης» αναφέρεται ότι για το ΚΗΗ 5520 επικαθήμενο 

όχημα δεν παρέχεται η κάλυψη της οδικής βοήθεια, διότι φέρει μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων και απόσταση 

αξόνων των 3,15 μέτρων. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της αριθμ.23/2015 μελέτης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αριθμ.502/2015 διακήρυξης Δημάρχου, 

ειδικά για το ΚΗΗ 5520 επικαθήμενο ζητείται ασφαλιστική κάλυψη για οδική βοήθεια από ατύχημα και βλάβη.  

Συνεπώς η τεχνική προσφορά της «Ευρωπαϊκής Πίστης» δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, κρίνεται ελλιπής και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Όσο αφορά  της προσφορά της «Υδρόγειος» διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με τους όρους της 

αριθμ.502/2015 διακήρυξης Δημάρχου και της υπ’ αριθμ.23/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στην αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών. 

Ακολούθως, τα μέλη της Επιτροπής μονοέγραψαν και αποσφράγισαν το φάκελο της οικονομικής 

προσφοράς της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική & Αντασφαλιστική Εταιρεία», η οποία έχει ως ακολούθως: 

ετήσια μικτά ασφάλιστρα: 29.275,00 ευρώ. 
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

2. τις διατάξεις της παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ.13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, 

3. την υπ’ αριθμ.133/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

Διαγωνισμού, 

4. την υπ’ αριθμ.134/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης 

του διαγωνισμού, 

5. την υπ’ αριθμ.502/2015 διακήρυξη Δημάρχου με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, 
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6. κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  
υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «ασφάλιση των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής» στην εταιρεία ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική & Αντασφαλιστική 

Εταιρεία, με έδρα στην Καλλιθέα, Λεωφ. Συγγρού 254-258, η οποία στον παρόντα διαγωνισμό εκπροσωπήθηκε 

από τον κο Δουγένη Αντώνιο του Παναγιώτη, στο συνολικό ποσό των 29.275,00 ευρώ, σύμφωνα με την 

κατατεθείσα οικονομική προσφορά της. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση της  Οικονομικής 

Επιτροπής». 

Κατά του ανωτέρω πρακτικού κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου η από 14.07.2015 ένσταση τα 
εταιρείας «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ», η οποία πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 14498/15.07.2015. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών με την από 16.07.2015 γνωμοδότησή της εισηγείται 
τα κατωτέρω: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 16 Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

14:45 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ’ 133/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποφασίσει επί της εμπρόθεσμης 

ένστασης που υποβλήθηκε από την εταιρεία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» κατά του υπ’ αριθμ. 

πρωτ:14438/14.07.2015 πρακτικού της Επιτροπής που αφορά τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την 

ανάθεση της υπηρεσίας «ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής». Συγκεκριμένα, η ένσταση 

είναι κατά της αποδοχής της προσφοράς της εταιρείας «Υδρόγειος» στο διαγωνισμό. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντα τα μέλη: 

1. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού, Πρόεδρος  

2. Χρήστος Λιούμης, ΔΕ29 Οδηγών, με βαθμό Ε’ 

3. Γεώργιος Γεώργας, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με βαθμό Ε’ 

Η Επιτροπή κατά την εξέταση της αριθμ. πρωτ: 14498/15.07.2015 ένστασης διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ.502/2015 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία 

προκηρύχθηκε η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού «είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 

από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας ασφαλίσεων κλπ) για 

λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί, καθώς και η προσκόμιση αντιγράφου 

σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μιας 

προσφοράς από την ίδια ασφαλιστική επιχείρηση». 

Ο ανωτέρω όρος αφορά τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πράκτορες, μεσίτες, παραγωγούς ασφαλίσεων & λοιπά 

βοηθητικά πρόσωπα (διαμεσολαβητές στην ασφάλιση) κατά την έννοια του Π.Δ/τος 190/2006 (ΦΕΚ 196 

Α/14/09/2006). 
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Στην προκειμένη περίπτωση ο κος Αντώνιος Δουγένης του Παναγιώτη δεν έλαβε μέρος στο διαγωνισμό ως 

διαμεσολαβούν πρόσωπο, αλλά ως εκπρόσωπος της εταιρείας «Υδρόγειος Α.Α.&Α.Ε.», όπως αποδεικνύεται 

τόσο από την υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπησης, όσο και από το σχετικό έγγραφο που κατέθεσε στο 

διαγωνισμό, στο οποίο αναφέρεται «συμμετέχουμε στην υπ’ αριθμ.13586/03.07.2015 διακήρυξη διαγωνισμού 

…….απευθείας ως εταιρεία, χωρίς διαμεσολαβούντα, με εξουσιοδότηση εκπροσώπησης στον. Κ. ΔΟΥΓΕΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΟ, όπως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας υποβάλει την προσφορά και παραστεί κατά τη 

διαδικασία του διαγωνισμού». 

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προσκόμιση του αντιγράφου της σύμβασης του κου Δουγένη με την 

εταιρεία «Υδρόγειος», αφού δεν παρίσταται στο διαγωνισμό ως διαμεσολαβητής στην ασφάλιση αλλά ως 

εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών συμπερασματικά γνωμοδοτεί ότι 

η ένσταση με αρ. πρωτ:14498/15.07.2015 που κατατέθηκε από την εταιρεία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» 

απορρίπτεται ως αβάσιμη για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Η παρούσα γνωμοδότηση να διαβιβασθεί στην Οικονομική Επιτροπή κατά την εκδίκαση της ανωτέρω 

ένστασης». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις της παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ.13 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

− Την υπ’ αριθμ. 134/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης 
του διαγωνισμού 

− Την υπ’ αριθμ.502/2015 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ:14438/14.07.2015 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ:14498/15.07.2015 υποβληθείσα ένσταση κατά του ανωτέρω πρακτικού 

− Τη ΔΥ/16.07.2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Απορρίπτει την υπ΄ αριθμ. 14498/15.07.2015 ένσταση που κατατέθηκε από την εταιρεία «Ευρωπαϊκή Πίστη 
ΑΕΓΑ» κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ: 14438/14.07.2015 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της 
υπηρεσίας «ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής» και της αποδοχής της προσφοράς της 
εταιρείας «Υδρόγειος». 
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Β. Εγκρίνει στο σύνολό του το υπ’ αριθμ. πρωτ: 14438/14.07.2015 πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «ασφάλιση οχημάτων & 
μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής».  
Γ. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα 
Λαυρεωτικής στις 14 Ιουλίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής την εταιρεία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ανώνυμη 
Ασφαλιστική & Αντασφαλιστική Εταιρεία», με έδρα στην Καλλιθέα, Λεωφ. Συγγρού 254-258, η οποία στον 
διαγωνισμό εκπροσωπήθηκε από τον κο Δουγένη Αντώνιο του Παναγιώτη, με ΑΔΤ Ρ 095555, σύμφωνα με την 
κατατεθείσα οικονομική προσφορά της, στο συνολικό ποσό των 29.275,00 ευρώ, 
Δ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας. 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2016 
Αρ. Απόφ.: 148/2015    

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 «καθορισμού συντελεστών τελών κοινοχρήστων 

χώρων Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2016», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ 
αριθμ. πρωτ: 14594/16.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 
«Το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων καθορίζεται µε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα µε το 

άρθρο 13 του Β∆ της 24 / 9 - 20 / 10 / 58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080 / 80 και 

τροποποιήθηκε µε το αρθρ. 16Ν. 1828/89 και την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004.  

Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο 

φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣΤΕ 140/89 ΔιΔικ 1990 σελ 1228, Τρ ΔΠρβόλου 

506/1998 ΔιΔικ 1999 (σελ 509) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων εσόδων (Εγκ. Υπ.Εσ. 

31727/13-4-1978).  

Για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή του τέλους, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη του, 

αφ’ ενός µεν το όφελος που έχουν κατά περίπτωση όσοι χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο, αφ’ ετέρου δε το 

βαθμό μεταβολής των οικονομικών συνθηκών κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την έκδοση της 

αμέσως προηγούμενης απόφασης.   

Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται 

προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την 1/1/2011 η 

προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.  

Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπουν ότι σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος καταβάλλεται 

είτε μετρητοίς είτε με ισόποση εγγυητική επιστολή της οποίας ο τύπος θα καθορίζεται με απόφαση του 
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Δημοτικού Συμβουλίου, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο προ της παράδοσης της άδειας χρήσης 

αναγραφόμενου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής. 

Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου  50 του Ν.4257/2014, 

«μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να 

απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της 

άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου 

τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να 

είναι μικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του 

υπολειπόμενου ποσού. 

Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών, 

αναγραφόμενης επί αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε 

προ της χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών κατα-

βολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και 

χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ 

μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής 

των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δήμο, αναγραφόμενων επί αυτής των αριθμών των 

σχετικών γραμματίων είσπραξης.» 

Επιπροσθέτως για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από περίπτερα υπενθυμίζεται ότι ο Ν. 4093/2012, 

(Φ.Ε.Κ. 222/Α/12-11-2012 ), στην παράγραφο ΣΤ.2 περίπτωση 5, ορίζει, ότι από 1/1/2014 οι δικαιούχοι 

εκμετάλλευσης ενός περιπτέρου, εκτός από τον χώρο που καταλαμβάνουν τα λειτουργικά στοιχεία του 

περιπτέρου, ( ψυγεία, σταντ κ.τ.λ. ), θα υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους και για τον κοινόχρηστο 

χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου , σύμφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980. 

Επομένως στην απόφαση που θα ληφθεί για την περίπτωση της κατάληψης χώρου από περίπτερα θα πρέπει 

να οριστεί τιμή και για το κουβούκλιο εκτός από τον  χώρο πέριξ του περιπτέρου. 

Οι τιμές που ισχύουν σήμερα, σύμφωνα µε την αριθ. 328/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανά 

κατηγορία, είναι οι εξής: 

Ι. 1) Για την κατάληψη πεζοδρομίων, πλατειών ή κοινοχρήστων χώρων, για  

        την έκθεση εμπορευμάτων ή τραπεζοκαθισμάτων, οι συντελεστές θα  

        είναι: 

Α ζώνη = 16,00 €/τ.μ. ετησίως 

Β ζώνη = 12,00 €/τ.μ. ετησίως 

2) Για την κατάληψη πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά ή εργοτάξια Α και Β  

  ζώνης 10,00 €/τ.μ. μηνιαίως. 

3) Για την κάλυψη πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων κατά τις  

    θρησκευτικές πανηγύρεις: 
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Α) Για το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας: 10,00 €/τ.μ. για 3 ημέρες. 

Β) Για τις λοιπές πανηγύρεις: 20,00 € ημερησίως. 

Γ) Για κατάληψη από μηχανικά παιχνίδια, λούνα παρκ, κ.λ.π., από 0,50€/τ.μ.  

   ή 2,00 € ανά θέση (εκάστη θέση είναι 4 μέτρα) ημερησίως, για όλες τις  

   πανηγύρεις του Δήμου ενιαία. 

4) Για τις θέσεις που καταλαμβάνουν τα περίπτερα εκτός των τ.μ. που  

    δικαιούνται από την άδειά τους (1,95 τ.μ.): 

Α) Για τα περίπτερα της πόλης: 32,00 €/τ.μ. ετησίως. 

Β) Για τα περίπτερα εκτός της πόλης: σε 17,00 €/τ.μ. ετησίως.  

5) Για την χρήση του υπεδάφους: 28,00 € το κ.μ./ετησίως. 

6) Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους πωλητές εποχιακών  

    φρούτων και λαχανικών ως και καντίνες το τέλος ορίστηκε σε 16,00 €  

    /τ.μ. ετησίως ανεξαρτήτως από την χρονική διάρκεια κατάληψης. 

ΙΙ. Ορίζει τις ζώνες Α και Β του Δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως: 

Η Α ζώνη περιλαμβάνει τις εξής περιοχές του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής: Κέντρο της πόλης που 

περικλείεται από τις οδούς Αθηνών-Λαυρίου, Στράβωνος, Φ. Νέγρη μέχρι και το λιμάνι. Επίσης, τις περιοχές 

Πουνταζέζα, Λιμάνι Πασά, Σούνιο, Λεγραινά. 

Η Β ζώνη περιλαμβάνει τις εξής συνοικίες του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής: Νυχτοχώρι, Αγία 

Παρασκευή, Νεάπολη, Άγιος Ανδρέας, Κυπριανός, Σαντορινέϊκα, Ευαγγελίστρια, Καβοδόκανος, Θορικό, 

Εργατικές Κατοικίες, Άγιο Γεράσιμο, καθώς και ολόκληρη τη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας (πόλη και 

οικισμούς) και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης». 

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

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

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
το άρθρο 13 του Β.Δ/τος της 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 16Ν. 1828/89 και την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004 

− την υπ’ αριθμ. 328/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής 

− την αρ. πρωτ: 14594/16.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εισηγείται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών 
κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2016 ως κατωτέρω: 
Ι. ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ 
α) Α ΖΩΝΗ 0,50 € /τ.μ. ημερησίως 
β) Β ΖΩΝΗ 0,40 € / τ.μ. ημερησίως 
Για τις επισκευές ή κατεδαφίσεις διατηρητέων κτιρίων ισχύουν οι τιμές αυτές μειωμένες κατά 50% 
γ) Καθορίζει τέλος για τοποθέτηση κάδων οικοδομικών υλικών, διαστάσεων μέχρι 2Χ4μ. 4,30 ευρώ 
ημερησίως. 
δ) Αντλίες μπετόν 30,00 ευρώ ημερησίως. 
  
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1080/80, άρθρο 3 όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η διάθεση κοινοχρήστων 
χώρων από τους Δήμους, σε περίπτωση δε παραχώρησης, πέριξ των περιπτέρων, κοινοχρήστων χώρων, 
βάσει της Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ900/12/158489 (ΦΕΚ 424/7-4-06 τεύχος Β΄), ορίζεται το κέλυφος των περιπτέρων σε 
διαστάσεις 1,50Χ1,70 και ο ανώτερος αριθμός ψυγείων σε δύο (2) καθώς και της υποπαραγράφου ΣΤ.2 του Ν. 
4093/12, από 1/1/2014 καθορίζεται τέλος κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του 
περιπτέρου. 
Καθορίζονται τα τέλη των κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων, ως εξής: 
Κουβούκλια περιπτέρων 
Α΄ Ζώνη 80,00 ευρώ ανά μ2 ετησίως 
Β΄ Ζώνη 50,00 ευρώ ανά μ2 ετησίως 
 
Εφόσον οι χωροταξικές συνθήκες το επιτρέπουν (σχετική άδεια θα χορηγείται από το αρμόδιο Τμήμα του 
Δήμου), για την τοποθέτηση: 
ενός (1) ψυγείου παγωτών με διαστάσεις: 
(α) μέχρι 0,66 τ.μ με τιμή 50,00 ευρώ για την Α΄ ζώνη και 30,00 ευρώ για την Β΄ ζώνη ετησίως 
(β) μέχρι 0,81 τ.μ. με τιμή 60,00 ευρώ για την Α΄ ζώνη και 40,00 ευρώ για την Β΄ ζώνη ετησίως 
ενός (1) ψυγείου αναψυκτικών με διαστάσεις: 
(α) μέχρι 0,66 τ.μ. με τιμή 50,00 ευρώ για την Α΄ ζώνη και 30,00 ευρώ για την Β΄ ζώνη ετησίως 
(β) μέχρι 0,81 τ.μ. με τιμή 60,00 ευρώ για την Α΄ ζώνη και 40,00 ευρώ για την Β΄ ζώνη ετησίως 
Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση δεύτερου ψυγείου παγωτών ή δεύτερου ψυγείου αναψυκτικών. 
Τα ψυγεία θα ευρίσκονται σε απόλυτη επαφή με το κέλυφος του περιπτέρου.  
Ανάλογα με το χώρο που ευρίσκεται το κάθε περίπτερο και εφόσον δεν παρακωλύεται η κυκλοφορία πεζών και 
οχημάτων, δύναται να μισθώνεται για ένα (1) έτος, επιπλέον κοινόχρηστος χώρος μέχρι 5,00 τ.μ.  
Η τιμή για την μίσθωση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου μέχρι 5,00 τ.μ. ορίζεται σε 40,00 ευρώ/ τ.μ. για την 
Α΄ ζώνη και σε 30,00 ευρώ/ τ.μ. για την Β΄ ζώνη ετησίως. 
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Κάθε περιπτερούχος θα δηλώσει πόσα μέτρα επιθυμεί να χρησιμοποιήσει και θα καταβάλει τα ανάλογα τέλη 
γι’ αυτά βάσει των ανωτέρω τιμών. 
Επίσης, ανάλογα με το χώρο που ευρίσκεται το κάθε περίπτερο και εφόσον δεν παρακωλύεται η κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός (1) ηλεκτροκίνητου παιδικού παιχνιδιού με τιμή 250,00 
ευρώ ετησίως. 
Σε περίπτωση που οι συνθήκες το επιτρέπουν και κατόπιν σχετικής αιτήσεως, δύναται να εγκριθεί η 
τοποθέτηση και δεύτερου ηλεκτροκίνητου παιδικού παιχνιδιού (μέχρι δύο συνολικά) με τιμή 300,00 ευρώ 
ετησίως. 
 
ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  (Οπωροπωλεία κλπ) 
Α΄ Ζώνη 35,00 ευρώ /τ. μ. ετησίως 
Β΄ Ζώνη 20,00 ευρώ /τ. μ. ετησίως 
Οπωροπωλεία όπου υπάρχει  δυνατότητα, να καταλαμβάνουν χώρο μέχρι 0,60 τ.μ. από την οικοδομική 
γραμμή. Δύναται  επίσης να χορηγηθεί άδεια μέχρι 0,40 τ.μ. από την οικοδομική γραμμή στα ανθοπωλεία 
 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
Πινακίδες πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων σε 
κοινόχρηστους χώρους 240,00 ευρώ /τεμ. ετησίως 
 
ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (ΤΕΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ) 
Α ΖΩΝΗ 30,00 ευρώ / τ. μ. 
Β ΖΩΝΗ 20,00 ευρώ / τ. μ. 
 
ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ) 
Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής 
1.  πεζόδρομος Ερμού                  45,00 ευρώ/τ.μ. 
2.  Χώρος Ψαραγοράς Λαυρίου   45,00 ευρώ/τ.μ. 
3.  Τμήμα Κ. Πλειώνη                   45,00 ευρώ/τ.μ. 
                                            
ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ (ΤΕΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ) 
Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής 
1. Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου   40,00 ευρώ/τ.μ. 
2. Πλατεία Ηρώου  40,00 ευρώ/τ.μ. 
 
Δημοτική Ενότητα Κερατέας 
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1. Πλατεία Αγ. Δημητρίου 24,00 ευρώ/τ.μ. 
2. Πλατεία Γιασεμή            20,00 ευρώ/τ.μ.   
3. Πλατεία Μπιζανίου       20,00 ευρώ/τ.μ. 
Δικαίωμα χρήσης των κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων έχουν τα καταστήματα που 
έχουν προβολή επ’ αυτών και σε διαστάσεις όσο είναι το μήκος της πρόσοψης του καταστήματος, επί το 
προβλεπόμενο βάθος στον συγκεκριμένο χώρο (πλατείες, πεζόδρομοι, 
πεζοδρόμια). 
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περίφραξη στον χώρο των τραπεζοκαθισμάτων (νάιλον, πέργκολες, 
ζαρντινιέρες, τζαμαρίες, μεταλλική κατασκευή κ.λ.π.) όπου και αν στηρίζεται. 
Το αναλογούν τέλος καταβάλλεται μετρητοίς μέχρι 500,00 ευρώ, πάνω από 500,00 ευρώ θα δίνεται 
προκαταβολή 30% και το υπολειπόμενο ποσό σε ισόποσες δόσεις μέχρι τέλους έτους στο  Δημοτικό 
Ταμείο, προ της παράδοσης της άδειας χρήσης όπου θα αναγράφεται ο αριθμός γραμματίων 
είσπραξης. 
Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και 
χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου 
χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. 
 
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
Επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων που έγιναν κατόπιν 
αφαίρεσης από αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου καθ΄ υποτροπήν σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 
4257/14 το οποίο είναι : 
Μέχρι 80 τ.μ. 150,00 ευρώ και 
Άνω των 80 τ.μ. 300,00 ευρώ. 
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ 
1. Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου  100,00 ευρώ / τ.μ. την ημέρα 
2. Πλατεία Ηρώου  80,00 ευρώ / τ.μ. την ημέρα 
    
Οι υπόλοιποι πεζόδρομοι 80,00 ευρώ / τ.μ. την ημέρα 
Η ανωτέρω τιμή των 80,00 ευρώ/τ.μ. την ημέρα ισχύει για όλη την Α΄ ζώνη, είτε σε πλατείες, είτε σε οδούς, 
είτε σε πεζοδρόμια, είτε σε πεζόδρομους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. 
Για την Β΄ ζώνη η τιμή για τις παραπάνω εκδηλώσεις ανέρχεται σε 30,00 ευρώ /τ.μ. την ημέρα. 

 

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΡΟΥΣΕΛ – ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ 
– ΚΑΡΤ κ.λ.π.)  
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ΠΛΑΤΕΙΕΣ 
Πλατείες Α΄ Ζώνης: 2,00 ευρώ/τ.μ. την ημέρα 
Πλατείες Β΄ Ζώνης: 1,00 ευρώ /τ.μ. την ημέρα 
Λοιποί χώροι: 0,50 ευρώ/τ.μ. την ημέρα  
 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
1.500,00 ευρώ ετησίως για κάθε μία από τις παρακάτω παραχωρημένες θέσεις στάθμευσης  σε τράπεζες και 
700,00 ευρώ ετησίως για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1 Τράπεζα « EUROBANK »            Λεωφόρος Αθ. Λαυρίου 1 
2 Τράπεζα « ALPHA BANK »             Μουσουργού & Μητροπούλου         1 
3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ    Λεωφ. Αθηνών 8                            1 
4 Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ»                   Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου               1 
5 Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ»                 Λιμάνι Λαυρίου                                1 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1 Τράπεζα «ALPHA BANK»             Λεωφ. Λαυρίου  43                                1 
2 Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ»                   Λεωφ. Λαυρίου & Κέκρωπος                 1 
3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ    Λεωφ. Λαυρίου & Περικλέους          1 

 
ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ 
300,00 ευρώ /τεμ. για κάθε τηλεφωνικό θάλαμο ετησίως 
300,00 ευρώ /τεμ. για κάθε ΚΑΦΑΟ , ΟΤΕ και Μετασχηματιστές Δ.Ε.Η ετησίως 
3.000,00 ευρώ /τεμ. ετησίως για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές 
(ΑΤΜ) τραπεζών για συναλλαγές κοινού 
30,00 ευρώ ετησίως για κάθε στύλο της ΔΕΗ (πλην αμιγώς ηλεκτροφωτισμού ) και του ΟΤΕ  
70,00 ευρώ ετησίως ανά κυβικό μέτρο για τη χρήση υπεδάφους από δεξαμενές υγρών καυσίμων των 
πρατηρίων 
 
ΙΙ. Ορίζει τις ζώνες Α και Β του Δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως: 
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Η Α ζώνη περιλαμβάνει τις εξής περιοχές του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής: Κέντρο της πόλης που περικλείεται 
από τις οδούς Αθηνών-Λαυρίου, Στράβωνος, Φ. Νέγρη μέχρι και το λιμάνι. Επίσης, τις περιοχές Πουνταζέζα, 
Λιμάνι Πασά, Σούνιο, Λεγραινά. 
Η Β ζώνη περιλαμβάνει τις εξής συνοικίες του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής: Νυχτοχώρι, Αγία Παρασκευή, 
Νεάπολη, Άγιος Ανδρέας, Κυπριανός, Σαντορινέϊκα, Ευαγγελίστρια, Καβοδόκανος, Θορικό, Εργατικές 
Κατοικίες, Άγιο Γεράσιμο, καθώς και ολόκληρη τη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας (πόλη και οικισμούς) και την 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.  
 
ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης – αμόλυβδη βενζίνη) για την 
κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, σύμφωνα με 
την παρ. δ, άρθρο 72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 149/2015    
 Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας 

καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης – αμόλυβδη βενζίνη) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, σύμφωνα με την παρ. δ, άρθρο 72 του Ν.3852/2010» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 03.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
  «Σας γνωρίζουμε ότι με την  αριθμ. πρωτ:45316/25.06.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με τον έλεγχο της υπ’ αριθμ.114/2015 απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι νόμιμα έχει ληφθεί η ως άνω απόφαση, η οποία αφορά τη μερική κατακύρωση 

του διεθνούς ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για την 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ αυτού «ΚΕΦΑΛΟΣ» και «ΘΟΡΙΚΟΣ». 

Παρότι ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2015, λόγω ενστάσεων που έγιναν από  

συμμετέχουσες εταιρείες και ειδικότερα λόγω της προσφυγής της εταιρείας «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε.», προέκυψε χρονική καθυστέρηση στην 

ολοκλήρωσή του, εξαιτίας των διαδικασιών που έπρεπε να ακολουθηθούν, με αποτέλεσμα να εξαντληθούν τα 

αποθέματα των τρεχουσών συμβάσεων: 

− εξέταση των ενστάσεων από την Επιτροπή Διαγωνισμού και από την Οικονομική Επιτροπή, 

− παρέλευση χρονικού διαστήματος κατάθεσης τυχόν προσφυγής κατά της απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, 

− κατάθεση προσφυγής από την εταιρεία Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

− εξέταση της ανωτέρω προσφυγής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

− μερική κατακύρωση της προμήθειας, ως προς την ομάδα Α – καύσιμα 

− έλεγχος νομιμότητας της κατακυρωτικής απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
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Επειδή ο φάκελος του διαγωνισμού, λόγω του ύψους της δαπάνης της προμήθειας, πρέπει να σταλεί στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την προμήθεια της ποσότητας 

καυσίμων κίνησης που απαιτείται για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων για το χρονικό διάστημα 

που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου και την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών. 

Η ανωτέρω προμήθεια είναι επιτακτική για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας 

και την κίνηση των οχημάτων - μηχανημάτων και ειδικότερα των απορριμματοφόρων, τα οποία εάν δεν 

κινηθούν και δεν γίνει αποκομιδή των απορριμμάτων, ελλοχεύει κίνδυνος για την δημόσια υγεία και ασφάλεια 

των κατοίκων αλλά και του αρκετά μεγάλου αριθμού παραθεριστών που επισκέπτονται την περιοχή, δεδομένης 

της καλοκαιρινής περιόδου. 

Βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθμ. 5/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και τις ανάγκες των υπηρεσιών, η ποσότητα καυσίμων (πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης),  που 

κρίνεται αναγκαία  για χρονικό διάστημα 1,5 μήνα είναι: 

Δ.Ε. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Πετρέλαιο κίνησης: 143.348 λίτρα : 12 μήνες Χ 1,5 μήνα = 17.918,49 λίτρα (περίπου 18.000 λίτρα) 

Βενζίνη αμόλυβδη: 1.920 λίτρα : 12 μήνες Χ 1,5 μήνα = 240,00 λίτρα 

 

Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
Πετρέλαιο κίνησης: 248.788 λίτρα : 12 μήνες Χ 1,5 μήνα = 31.098,49 λίτρα (περίπου 31.000 λίτρα) 

Βενζίνη αμόλυβδη: 22.236 λίτρα : 12 μήνες Χ 1,5 μήνα = 2.779,50 λίτρα (περίπου 2.500 λίτρα) 

Η δαπάνη που απαιτείται για το διάστημα του 1,5 μήνα υπολογίζεται να ανέλθει σε 25.000,00 ευρώ για τη ΔΕ 

Λαυρεωτικής και 23.000,00 ευρώ για τη ΔΕ Κερατέας (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

Σύμφωνα με την περίπτωση 4γ΄, της παρ. 3, του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 

συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών προσφεύγοντας στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν για 
κατεπείγοντες λόγους οφειλόμενους σε γεγονότα που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν από τις 
αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς 
ή κλειστούς διαγωνισμούς. Οι περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον δεν πρέπει σε καμιά 
περίπτωση, να οφείλονται στις αναθέτουσες αρχές. 

Σύμφωνα με την περίπτ. δ, της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο 

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου και έχει μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα 

να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από 

εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς επίσης να 
αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 
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         Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του και ούτε η 

Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, συνεπώς 
η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να 
αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και 
εκτέλεσης έργων.  
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες». 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, ζητήθηκε από τις εταιρείες «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.» και «Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – 
Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε.», στις οποίες έγινε και η κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού να 
καταθέσουν προσφορά. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών συνέταξε το με ημερομηνία 
06.07.2015 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για το πετρέλαιο κίνησης 
και για την αμόλυβδη βενζίνη είναι μηδέν τοις εκατό (0%) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του δελτίου 
πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής.  

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

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

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

− Το άρθρο 3 παρ. 3 περιπτ. 4γ΄ του ΕΚΠΟΤΑ 

− Τη ΔΥ/03.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Τις κατατεθείσες οικονομικές προσφορές, 

− Το με ημερομηνία 06.07.2015 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την  προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για κάλυψη αναγκών του 
Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα 1,5 μήνα (με ημερομηνία έναρξης την 15 Ιουνίου 2015 και 
ημερομηνία λήξης την 31 Ιουλίου 2015), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω εξαιρετικά επείγουσας 
περίπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010, προκειμένου για να καλυφθούν οι ανάγκες των 
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του. 
Β. Αναθέτει την  προμήθεια  καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕ Λαυρεωτικής στην εταιρεία «Δ. & 
Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.», με έδρα στο Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με προσφορά 
ποσοστού μηδέν τοις εκατό (0%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε 
είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. Η συνολική δαπάνη της 
προμήθειας ανέχεται στο ποσό των 25.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Γ. Αναθέτει την  προμήθεια  καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕ Κερατέας στην εταιρεία «ΛΙΟΥΜΗΣ 
Δ. – ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε.», με έδρα στην Κερατέα, Λεωφόρος Σουνίου 13, με ΑΦΜ 999355954, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, 
με προσφορά ποσοστού μηδέν τοις εκατό (0%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής 
πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 
δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. Η συνολική δαπάνη 
της προμήθειας ανέχεται στο ποσό των 23.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών Κοιμητηρίων Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2016 
Αρ. Απόφ.: 150/2015    

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 «καθορισμού τελών Κοιμητηρίων Δήμου 

Λαυρεωτικής για το έτος 2016», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 
13961/08.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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

Λαυρεωτικής  έγινε με την υπ’ αριθμ. 63/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα τέλη που ισχύουν στην  

Δημοτική Ενότητα Λαυρίου, στην Δημοτική Ενότητα Κερατέας και στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 

(Καμάριζας)  έχουν ως εξής: 

ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ                                                                                   

 Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου για τους δημότες  1.000,00 €.                                                  

 Για κατοίκους πέρα της δεκαετίας στο Λαύριο 2.500,00 €. 

Λόγω της ρυμοτομίας των κοιμητηρίων απαγορεύεται η παραχώρηση διπλού τάφου στα Κοιμητήρια Λαυρίου. 

1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                    

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο               50,00 €. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως                    80,00 €. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        200,00 €. 

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 
α) Εκταφή                                                35,00 €. 

β) Αγορά κυτίου Οστεοφυλακίου             35,00 €. 

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

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

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

δ) Πέραν της εξαετίας  40,00 € ανά μήνα (100,00 € το χρόνο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 170/2013 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου). 
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4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ  
α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο   35,00 € ετησίως. 

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00 €. 

5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

 
ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου για δημότες  400,00 €. 

Παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου για δημότες 800,00 €. 

Για κατοίκους πέρα της δεκαετίας στην Κερατέα  2.500,00 €. 

1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                    
α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο                 30,00 €. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως                      30,00 €. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        100,00 €. 

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 
α) Εκταφή                                                15,00 €. 

β) Αγορά Οστεοθήκης                             35,00 €. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ  
α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 4,00 € ανά μήνα.(48,00 € το χρόνο). 

β) Για το 5ο έτος  5,00 € ανά μήνα (60,00 € το χρόνο). 

γ) Για το 6ο έτος   6,00 € ανά μήνα (72,00 € το χρόνο).  

δ) Πέραν της εξαετίας  8,00 € ανά μήνα (96,00 € το χρόνο). 

4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ  
α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο   20,00 € ετησίως. 

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 20,00 €. 

γ)  Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων  293,47 € . 

5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

 
ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ 
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου         1.000,00 €.   

Για κατοίκους πέρα της δεκαετίας στα Λεγραινά  2.500,00 €. 

1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                  

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο              30,00 €. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως                    30,00 €. 
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γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        100,00 €. 

 2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 
α) Εκταφή                                                15,00 € 

β) Αγορά Οστεοθήκης                             35,00 € 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 4,00 € ανά μήνα.(48,00 € το χρόνο). 

β) Για το 5ο έτος  5,00 € ανά μήνα (60,00 € το χρόνο). 

γ) Για το 6ο έτος   6,00 € ανά μήνα (72,00 € το χρόνο).  

δ) Πέραν της εξαετίας  8,00 € ανά μήνα (96,00 € το χρόνο). 

4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ  
α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο   20,00 € ετησίως. 

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 20,00 €. 

γ)  Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων  293,47 € . 

5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

 

ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 200,00 €.   

Για κατοίκους πέρα της δεκαετίας στην Πλάκα Κερατέας  2.500,00 €. 

 1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                     
α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο                30,00 €. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως                     30,00 €. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        100,00 €. 

 2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 
α) Εκταφή                                                15,00 €. 

β) Αγορά Οστεοθήκης                             35,00 €. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 4,00 € ανά μήνα.(48,00 € το χρόνο). 

β) Για το 5ο έτος  5,00 € ανά μήνα (60,00 € το χρόνο). 

γ) Για το 6ο έτος   6,00 € ανά μήνα (72,00 € το χρόνο).  

δ) Πέραν της εξαετίας  8,00 € ανά μήνα (96,00 € το χρόνο). 

4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 
α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο   20,00 € ετησίως. 

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 20,00 €. 

5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 
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Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 €  ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

 
ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ) 
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 200,00 €.   

Για κατοίκους πέρα της δεκαετίας στον Άγιο Κωνσταντίνο Καμάριζας  2.500,00 €. 

 1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                  
α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο              30,00 €. 

β) Ταφή τριετούς χρήσεως                    30,00 €. 

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        100,00 €. 

 2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ.  
α) Εκταφή                                                15,00 €. 

β) Αγορά Οστεοθήκης                             35,00 €. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 4,00 € ανά μήνα.(48,00 € το χρόνο). 

β) Για το 5ο έτος  5,00 € ανά μήνα (60,00 € το χρόνο). 

γ) Για το 6ο έτος   6,00 € ανά μήνα (72,00 € το χρόνο).  

δ) Πέραν της εξαετίας  8,00 € ανά μήνα (96,00 € το χρόνο). 

4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 
α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο   20,00 € ετησίως. 

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 20,00 €. 

5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η 

Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών ή την αναπροσαρμογή αυτών, και ως εκ τούτου  παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής 

απόφασης». 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε για το έτος 2016 να υπάρξει εξομοίωση των τελών και 
δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων Λαυρεωτικής, Κερατέας και Αγίου Κωνσταντίνου, με τις ακόλουθες 
επισημάνσεις: 

Η παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου για δημότες για τα Κοιμητήρια Πλάκας Κερατέας και Αγίου 
Κωνσταντίνου να παραμείνει ως έχει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.63/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  

Το δικαίωμα του Δήμου από εκταφές στα Κοιμητήρια Πλάκας Κερατέας, Λεγραινών και Αγίου 
Κωνσταντίνου να παραμείνει σε 15,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.63/2011 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
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Όσο αφορά την παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου, η οποία στο Κοιμητήριο Λαυρίου ούτως ή 
άλλως απαγορεύεται λόγω της ρυμοτομίας, πρότεινε να μην επιτρέπεται ούτε στο Κοιμητήριο της Κερατέας 
εξαιτίας του περιορισμένου χώρου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών της επιτροπής, 
έλαβε υπόψη: 

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

− την υπ’ αριθμ. 63/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής 

− την αρ. πρωτ: 13961/08.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο:  
(α) την αναπροσαρμογή για το έτος 2016 των τελών και δικαιωμάτων που ισχύουν στα Κοιμητήρια Δημοτικών 
Ενοτήτων Λαυρεωτικής και Κερατέας και της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. 
(β) η παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου για δημότες για τα Κοιμητήρια Πλάκας Κερατέας και Αγίου 
Κωνσταντίνου να παραμείνει ως έχει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.63/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
(γ) Το δικαίωμα του Δήμου από εκταφές στα Κοιμητήρια Πλάκας Κερατέας, Λεγραινών και Αγίου Κωνσταντίνου 
να παραμείνει σε 15,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.63/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  
(δ) να μην επιτρέπεται η παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Κερατέας. 
 
Αναλυτικά 
Α. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ                                                                                   
 Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου για τους δημότες  700,00 €.                                                  
 Για κατοίκους πέρα της δεκαετίας στο Λαύριο 2.500,00 €. 
Λόγω της ρυμοτομίας των κοιμητηρίων απαγορεύεται η παραχώρηση διπλού τάφου στα Κοιμητήρια Λαυρίου. 
1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                    
α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο               30,00 €. 
β) Ταφή τριετούς χρήσεως                     30,00 €. 
γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        100,00 €. 
2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 
α) Εκταφή                                                30,00 €. 
β) Αγορά κυτίου Οστεοφυλακίου             35,00 €. 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
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α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 75,00 € το χρόνο. 
β) Για το 5ο έτος  120,00 € το χρόνο. 
γ) Για το 6ο έτος   170,00 € το χρόνο.  
δ) Πέραν της εξαετίας  300,00 € το χρόνο. 
4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ  
α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο   30,00 € ετησίως. 
β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00 €. 
5.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 
 
Β. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου για δημότες  700,00 €. 
Παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου για δημότες δεν επιτρέπεται. 
Για κατοίκους πέρα της δεκαετίας στην Κερατέα  2.500,00 €. 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                    
α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο               30,00 €. 
β) Ταφή τριετούς χρήσεως                     30,00 €. 
γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        100,00 €. 
 
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 
α) Εκταφή                                                30,00 €. 
β) Αγορά Οστεοθήκης                             35,00 €. 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ  
α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 75,00 € το χρόνο. 
β) Για το 5ο έτος  120,00 € το χρόνο. 
γ) Για το 6ο έτος   170,00 € το χρόνο.  
δ) Πέραν της εξαετίας  300,00 € το χρόνο. 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ  
α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο  30,00 € ετησίως. 
β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00 €. 
γ)  Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων  293,47 €. 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 
 
Γ. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ 
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Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου              700,00 €.   
Για κατοίκους πέρα της δεκαετίας στα Λεγραινά  2.500,00 €. 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                  
α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο               30,00 €. 
β) Ταφή τριετούς χρήσεως                     30,00 €. 
γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        100,00 €. 
 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 
α) Εκταφή                                                15,00 € 
β) Αγορά Οστεοθήκης                              35,00 € 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 4,00 € ανά μήνα.(48,00 € το χρόνο). 
β) Για το 5ο έτος  5,00 € ανά μήνα (60,00 € το χρόνο). 
γ) Για το 6ο έτος   6,00 € ανά μήνα (72,00 € το χρόνο).  
δ) Πέραν της εξαετίας  8,00 € ανά μήνα (96,00 € το χρόνο). 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ  
α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο   30,00 € ετησίως. 
β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00 €. 
γ)  Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων  293,47 € . 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 
ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 200,00 €.   
Για κατοίκους πέρα της δεκαετίας στην Πλάκα Κερατέας  2.500,00 €. 
1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                     
α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο               30,00 €. 
β) Ταφή τριετούς χρήσεως                     30,00 €. 
γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        100,00 €. 
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 
α) Εκταφή                                                15,00 €. 
β) Αγορά Οστεοθήκης                             35,00 €. 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 4,00 € ανά μήνα.(48,00 € το χρόνο). 
β) Για το 5ο έτος  5,00 € ανά μήνα (60,00 € το χρόνο). 
γ) Για το 6ο έτος   6,00 € ανά μήνα (72,00 € το χρόνο).  
δ) Πέραν της εξαετίας  8,00 € ανά μήνα (96,00 € το χρόνο). 
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4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 
α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο     30,00 € ετησίως. 
β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο  30,00 €. 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 €  ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 
 
Δ. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ) 
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 200,00 €.   
Για κατοίκους πέρα της δεκαετίας στον Άγιο Κωνσταντίνο   2.500,00 €. 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ                                                                                  
α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο               30,00 €. 
β) Ταφή τριετούς χρήσεως                     30,00 €. 
γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως        100,00 €. 
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ 
α) Εκταφή                                                15,00 €. 
β) Αγορά Οστεοθήκης                             35,00 €. 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
α) Τέλος παράτασης για  πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 4,00 € ανά μήνα.(48,00 € το χρόνο). 
β) Για το 5ο έτος  5,00 € ανά μήνα (60,00 € το χρόνο). 
γ) Για το 6ο έτος   6,00 € ανά μήνα (72,00 € το χρόνο).  
δ) Πέραν της εξαετίας  8,00 € ανά μήνα (96,00 € το χρόνο). 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 
α) Τέλος  φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο   30,00 € ετησίως. 
β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00 €. 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για: α) Καθορισμό κοινού συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 
(Φ.Η.Χ.) για όλες τις κατηγορίες, για την Δ.Ε.Η., έτους 2016, β) Κατανομή Φ.Η.Χ. έτους 2016 στον Δήμο 
Λαυρεωτικής και στα Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 
και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 
Αρ. Απόφ.: 151/2015    

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 «καθορισμού κοινού συντελεστή Φόρου 

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για όλες τις κατηγορίες, για την Δ.Ε.Η., έτους 2016, β) Κατανομή Φ.Η.Χ. 
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έτους 2016 στον Δήμο Λαυρεωτικής και στα Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα 
Καλλικράτης) η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή φόρων, τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται προηγούμενη εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι με την αριθμ. 58/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο 
συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το οικονομικό έτος  2011. 

Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ: 117/10/11588/06.05.2011 απόφαση της Διεύθυνσης 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Επίσης, με την απόφαση 329/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου 
καθορίστηκε ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2012, ως εξής: 
Α. Για τις οικίες: 0,37 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 
Β. Για τις βιομηχανίες, στεγασμένους χώρους: 0,75 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και μη στεγασμένους χώρους: 
0,37 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 
Ο κοινός συντελεστής για όλες τις κατηγορίες είναι: 0,37 ευρώ. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ: 14593/16.07.2015 έγγραφό της εισηγείται τα 
κατωτέρω:  
«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.58/2011, 329/2011, 71/2014, 108/2014 και αποφάσεις 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής καθορίστηκε ο ΦΗΧ σε κοινό συντελεστή 0,37 € ανά m2. 

Για το έτος 2014 ο Δήμος εισέπραξε 1.017.051,38,85 ευρώ. Για το 2015 υπολογίζεται ότι θα εισπραχθεί 

855.430,01 από είσπραξη ΔΕΗ  δημοτικών τελών και 49.585,70 ευρώ από την είσπραξη ποσοστού 40% για το 

εργοστάσιο ΔΕΗ ΑΗΣ αφού η εταιρεία έχει προσφύγει δικαστικά και η δίκη έχει οριστεί στο τέλος του χρόνου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ.13 του Ν.1828/1989 ο προβλεπόμενος συντελεστής του φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων ορίζεται από 0,02 ευρώ έως 0,07 ευρώ. Ο συντελεστής αυτός μπορεί να αυξάνεται 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι 20% για κάθε οικονομικό έτος. 

Στις διατάξεις του άρθρου 113, παρ.6 του Ν.1892/90, προβλέπεται ότι ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

(Ν.1080/80) όπως διαμορφώνεται εκάστοτε μπορεί να προσαυξάνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

περαιτέρω μέχρι 25%, προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των 

κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των σχολείων. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο ΦΗΧ μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε το συνολικό ποσό των 905.015,71 ευρώ να 

κατανεμηθεί ως: 

(Α) Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στο Δήμο: 2.311.973 m2 Χ 0,30 = 693.591,90 ευρώ 

(Β) Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στις Σχολικές Επιτροπές από είσπραξη τελών μέσω ΔΕΗ (0,30 €/m2 X 

24% = 0,07 €/m2)  2.311.973 m2 Χ 0,07 = 161.838,11 ευρώ και από ΔΕΗ ΑΗΣ εργοστάσιο 49.585,70 ευρώ Χ 
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24%= 5.950,28 ευρώ. Το συνολικό ποσό που μπορεί να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές ανέρχεται στις 

167.788,39 ευρώ.   

Σε συνέχεια των παραπάνω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης  περί καθορισμού του κοινού συντελεστή 

Φ.Η.Χ που θα δοθεί στη Δ.Ε.Η για όλες τις κατηγορίες για το έτος 2016 καθώς και την κατανομή αυτού». 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι με την αριθμ.108/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: 
 

α) Καθορίστηκε ο κοινός συντελεστής Φ.Η.Χ. για όλες τις κατηγορίες, για το έτος 2015, στα 0,37 €/τ.μ. 
β) Εγκρίθηκε η κατανομή του ποσού των 0,37 €/τ.μ. του Φ.Η.Χ. έτους 2015, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 
916.191,66 ευρώ (2.476.193,68 τ.μ. Χ 0,37 €), ως ακολούθως: 
Στον Δήμο Λαυρεωτικής: ποσό από το Φ.Η.Χ 0,30 €/τ.μ., το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 742.858,10 € 
(2.476.193,68 τ.μ. Χ 0,30 €). 
 Στα Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»: ποσό 0,07 €/τ.μ., το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 173.333,56 
€ (2.476.193,68 τ.μ. Χ 0,07 €), για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και την συντήρηση των σχολικών 
μονάδων. 
Επίσης, καθορίστηκε το ποσό της κατανομής του Φ.Η.Χ., έτους 2015, μεταξύ των Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες 
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ως εξής: 
- «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ποσοστό 59%, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό 
των (173.333,56 ευρώ Χ 59% =) 102.266,80 ευρώ και 
- «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ποσοστό 41%, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό 
των (173.333,56 ευρώ Χ 41% =) 71.066,76 ευρώ. 

Ακολούθως ο κος Πρόεδρος εισηγήθηκε να μη γίνει αναπροσαρμογή του κοινού συντελεστή ΦΗΧ για 
όλες τις κατηγορίες για το έτος 2016 και να ισχύσει ότι ίσχυε κατά το έτος 2015 και 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 υπ’ αριθμ.58/2011, 329/2011, 71/2014 & 108/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Λαυρεωτικής 

− την αρ. πρωτ: 14593/16.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα κατωτέρω: 
Α. ο κοινός συντελεστής Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) που θα δοθεί στην ΔΕΗ, για όλες τις 
κατηγορίες, για το έτος 2016, να παραμείνει στα 0,37 ευρώ ανά τ.μ. 
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Β.  η κατανομή του ποσού των 0,37 ευρώ ανά τ.μ. του Φ.Η.Χ. έτους 2016, το οποίο με βάση τα τετραγωνικά 
μέτρα του Δήμου Λαυρεωτικής στα οποία αναλογεί Φ.Η.Χ., όπως αυτά προκύπτουν από τις καταστάσεις 
χρέωσης της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και τα οποία είναι 2.476.193,68 τ.μ., ανέρχεται στο ποσό των 905.015,71 ευρώ, να 
γίνει ως ακολούθως: 

− στο Δήμο Λαυρεωτικής: ποσό 2.311.973 m2 Χ 0,30 = 693.591,90 ευρώ 

− στα ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης»: από είσπραξη τελών μέσω ΔΕΗ (0,30 €/m2 X 24% = 0,07 €/m2)  2.311.973 m2 Χ 0,07 = 
161.838,11 ευρώ και από ΔΕΗ ΑΗΣ εργοστάσιο 49.585,70 ευρώ Χ 24%= 5.950,28 ευρώ. Το συνολικό 
ποσό που μπορεί να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές ανέρχεται στις 167.788,39 ευρώ, για την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών και την συντήρηση των σχολικών μονάδων. 

Η παρούσα να διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει λόγω αρμοδιότητας 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών διαφήμισης Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 
Αρ. Απόφ.: 152/2015    

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 «καθορισμού τελών διαφήμισης Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2016», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ: 
14595/16.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με το άρθρο 15 του Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του 

Ν.1900/90 και τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.2880/2001 ορίζονται τα εξής: 

«1. Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο 

και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με 

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, κατά περιοχή και κατηγορία διαφήμισης ως εξής:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'  
Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται:  

α) μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, 

πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, β) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή 

εγκαταλελειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών, γ) σε χώρους 

σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που 

καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων, δ) μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα 

και άλλους δημόσιους χώρους, και ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών 

λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, από  0,15 € μέχρι 0,37 € εβδομαδιαίως το τετραγωνικό 

μέτρο.  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'  
Α. α. για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται με        ηλεκτρονικές 

εφημερίδες, από 14,67 € μέχρι 73,37 € ετησίως το τετραγωνικό μέτρο.  

    β. για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, από 5,87 € μέχρι 29,35 € ετησίως το τετραγωνικό μέτρο.  

   γ. για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα, από 2,05 € μέχρι 20,54 € ετησίως το τετραγωνικό 

μέτρο.  

Β. Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν μεταβάλλεται, εντός του έτους, το διαφημιστικό μήνυμα.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'  
Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων 

και κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 επί 50 

εκατοστόμετρα, από 0,41 € μέχρι 2,05 € μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης. Για 

διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.  

Κατηγορία Δ’  
α. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε 

αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για 

διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της 

δαπάνης διαφήμισης.  

Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο 

ανωτέρω τέλος διαφήμισης.  

β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία 

εντός του καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, επιγραφές κάθε είδους είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται 

διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα τιμολογίων 

παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που 

καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.  

γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, 

μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η καταβολή πραγματοποιείται σε 

οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

(Δ.Ο.Υ.) και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Το σύνολο των 

ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο ειδικού λογαριασμού, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων και αποδίδεται στους δήμους και κοινότητες.  

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα 

από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, ο τρόπος, τα κριτήρια και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια, για την απόδοση των τελών στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμίδας.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ: Το ζήτημα της αντίθεσης ή μη της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 1 του ΒΔ 24-9-

1958 και του άρθρου 5 του Ν. 1900/90 προς το άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγματος, δεν έχει κριθεί ακόμα από 
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την Ολομέλεια του ΣτΕ. Το τμήμα δέχθηκε ότι οι διατάξεις αυτές αντίκειται στο 78 παρ. 4 του Συντάγματος - 

σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ 138/2013, 139/2013, 140/2013, 141/2013, 142/2013). 

 

Άρθρο 78 του Συντάγματος  

4. Το αντικείμενο της φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές ή εξαιρέσεις από τη φορολογία 

και η απονομή των συντάξεων δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης. 

Δεν είναι αντίθετος προς την απαγόρευση αυτή ο καθορισμός με νόμο του τρόπου που βεβαιώνεται η 

συμμετοχή του Κράτους και των δημόσιων γενικά οργανισμών στην αυτόματη υπερτίμηση, που προκαλείται 

αποκλειστικά από την εκτέλεση δημόσιων έργων στην παρακείμενη ιδιωτική ακίνητη περιουσία.  

Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή 

εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη 

απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την 

1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  

        Ι. Ο συντελεστής του τέλους διαφήμισης καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση 

της οικονομικής επιτροπής (Έγγρ. Υπ. Εσωτ. 7661/9-5-2012), μεταξύ του κατωτάτου και του ανωτάτου ορίου 

που ορίζει για κάθε κατηγορία διαφήμισης το άρθρο 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 5 του Ν 1900/90 και τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν 2880/2001. 

Η διάταξη με την οποία εξουσιοδοτείται το δημοτικό συμβούλιο να ορίσει το συντελεστή μεταξύ των ορίων 

που προβλέπει ο νόμος, κρίθηκε αντίθετη  στο άρθρο 78 του Συντάγματος (ΣτΕ 140/2013, 139/2013, 138/2013, 

1923/2003, παραπ. στην Ολομέλεια)». 

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

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

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ.1 του Β.Δ/τος 24.9/20.10.58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του 
Ν.1900/90 

− την αρ. πρωτ: 14595/16.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εισηγείται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον καθορισμό τελών διαφήμισης Δήμου Λαυρεωτικής για 
το έτος 2016 ως ακολούθως: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ 
Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται: 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=1900/90&typen=4
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Α. μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, 
πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, β. στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή 
εγκαταλειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών, γ. σε χώρους 
σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που 
καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων, δ. μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα 
και άλλους δημόσιους χώρους, και ε. σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών 
λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, το τέλος να είναι 0,37 ευρώ ανά μ2 εβδομαδιαίως. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ 
(α) περίπτωση: Διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται σε 
ηλεκτρονικές εφημερίδες το τέλος  να είναι 73,37 ευρώ ανά μ2 ετησίως. 
(β) περίπτωση: Διαφημίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους το τέλος να είναι 29,35 ευρώ ανά μ2 
ετησίως. 
(γ) περίπτωση: Διαφημίσεις μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα το τέλος να είναι 20,54 ευρώ ανά 
μ2 ετησίως. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ 
Για διαφημίσεις που γίνονται σε οχήματα γενικά δημόσιας χρήσης διαστάσεων μέχρι 30 Χ 50 εκατοστόμετρα 
το τέλος να είναι 2,05 ευρώ μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης. 
Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διατάσεων εισπράττεται το ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’ 
Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε εστιατόρια, καφενεία και παρεμφερή καταστήματα με ημερολόγια, δώρα 
έντυπα καθώς και κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από αέρος με 
οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης της διαφήμισης (άρθρο 25 του Ν. 
2753/17-11-99). 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 
του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 153/2015 

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 

έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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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/22.07.2015 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015. 

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/22.07.2015 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 προϋπολογισμού έτους 2015, όπως αναφέρονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης (πάγια προκαταβολή) 
7.110,00 € 710,00 € Α-659 

15-6041.004 Μισθοδοσία έκτακτου προσωπικού για κατασκηνώσεις 79.404,00 € 79.404,00 € Α-655 

15-6054.002 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για 
κατασκηνώσεις 19.501,62 € 19.501,62 € Α-656 

10-6261.001 Προμήθεια κλειδιών 5.000,00 € 545,00 € Α-660 

20-6265.002 

Ανακατασκευή και θέση σε λειτουργία οχτώ (8) 
παροπλισμένων ειδικών αποσυμπιεζόμενων 
απορριμματοκιβωτίων 73.800,00 € 73.800,00 € Α-661 

10-7133 
Κατασκευή & τοποθέτηση βιβλιοθήκης στο Γραφείο 
Προσωπικού 6.000,00 € 1.500,00 € Α-662 

20-6275.001 
Πλύσιμο & απολύμανση κάδων απορριμμάτων Δήμου 
Λαυρεωτικής 24.600,00 € 23.616,00 € Α-663 

10-7133 Προμήθεια prodjector & κάμερας 6.000,00 € 1.131,60 € Α-664 

10-7134 Προμήθεια εκτυπωτών 5.000,00 € 640,00 € Α-665 

30-6462 
Δημοσίευση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
(κανονιστική πράξη) 2.500,00 € 150,00 € Α-666 

30-7311.009 Βρεφονηπιακός σταθμός επί των οδών Στράβωνος & 
ανωνύμου στο ΟΤ 203 στο Λαύριο 324.258,00 € 324.258,00 € Α-658 

15-6261.001 

Αντικατάσταση πάγκου νιπτήρα τουαλετών και 
αντικατάσταση ποδαρικών στα έδρανα του Παλαιού 
Μηχανουργείου 5.672,80 € 554,00 € Α-667 
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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την 
επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας «ανακατασκευή και θέση σε λειτουργία οχτώ (8) 
παροπλισμένων αποσυμπιεζόμενων απορριμματοκιβωτίων του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 154/2015 

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 «συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας: 

ανακατασκευή και θέση σε λειτουργία οχτώ (8) παροπλισμένων αποσυμπιεζόμενων απορριμματοκιβωτίων 

του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 28/1980, οι δημοπρασίες για την παροχή υπηρεσιών 

διενεργούνται από την Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατά την περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή διεξαγάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες. Ενώ για τη διεξαγωγή 
των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη της, 
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες. 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη 

από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη 

προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να 

συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση 

του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της 

διαδικασίας κληρώσεως». 

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 
Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή 
δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 
  Με βάση τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διενήργησε κλήρωση στις 21 Ιουλίου 
2015, ημέρα Τρίτη, για την ανάδειξη δημοτικών υπαλλήλων (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα 
συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση της 
υπηρεσίας «ανακατασκευή και θέση σε λειτουργία οχτώ (8) παροπλισμένων αποσυμπιεζόμενων 
απορριμματοκιβωτίων του Δήμου Λαυρεωτικής». 

Ακολούθως, συντάχθηκε το ΔΥ/21.07.2015 πρακτικό κλήρωσης, το οποίο σας θέτω υπόψη: 
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«Στο Λαύριο και στο γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σήμερα 21 Ιουλίου του έτους 2015, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του 

Ν.4024/2011, για την επιλογή δημοτικών υπαλλήλων, τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών, 

προκειμένου να γίνει η συγκρότηση της Επιτροπής για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού για την 

ανάθεση της εργασίας «ανακατασκευή και θέση σε λειτουργία οχτώ (8) παροπλισμένων αποσυμπιεζόμενων 

απορριμματοκιβωτίων του Δήμου Λαυρεωτικής».  

Έργο της επιτροπής θα είναι η διενέργεια του διαγωνισμού, η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

και η αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών κατά την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η κλήρωση έγινε ύστερα από τη ΔΥ/16.07.2015 ανακοίνωση, η οποία τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής 

www.lavreotiki.gr, όπως ορίζει ο νόμος. 

Μετά τη συμπλήρωση της ώρας διεξαγωγής, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Αικατερίνη Παπαγιάννη, παρουσία της υπαλλήλου του Γραφείου Προμηθειών Γαϊτανιώς Μαργαρίτη και της 

υπαλλήλου της Οικονομικής Υπηρεσίας Αικατερίνης Γουδέλη προχώρησαν στην κλήρωση των μελών της 

Επιτροπής. 

Στην κλήρωση συμμετείχαν όλοι οι μόνιμοι & αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως 

αναφέρονται στη σχετική κατάσταση που δόθηκε από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου. Δεν συμμετείχαν 

στην κλήρωση το τακτικό προσωπικό που απουσιάζει με μακροχρόνιες άδειες (λοχίας, ανατροφής, κλπ). 

Στη συνέχεια με τη χρήση κλήρων, έγινε κλήρωση με τους τρεις (3) πρώτους κληρωθέντες να αποτελούν τα 

τακτικά μέλη (ο πρώτος είναι ο πρόεδρος της επιτροπής και οι υπόλοιποι τα μέλη) και τους τρεις (3) επόμενους 

να αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη (ο πρώτος αναπληροί τον πρόεδρο και υπόλοιποι τα μέλη). 

Από τη διενέργεια αυτής της δημόσιας κλήρωσης προέκυψαν οι κάτωθι: 

Τακτικά μέλη 

4. Σταύρος Ζερβουδάκης, ΠΕ5 Μηχαν. Μηχανικών, με βαθμό Δ’ 

5. Δημήτρης Παππάς – Κλεισούρας, ΔΕ 29 Οδηγών, με βαθμό Δ’ 

6. Στυλιανός Πισσάνος, ΔΕ29 Οδηγών, με βαθμό Γ’ 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ 4 Μηχαν. Μηχανικός, με βαθμό Δ’ 

2. Γεώργιος Νίνος, ΔΕ 29 Οδηγών, με βαθμό Γ’ 

3. Κωνσταντίνος Στόμης, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’ 

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη: 

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

http://www.lavreotiki.gr/
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− Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

− Την αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

− Το με ημερομηνία 21.07.2015 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση της 
υπηρεσίας «ανακατασκευή και θέση σε λειτουργία οχτώ (8) παροπλισμένων αποσυμπιεζόμενων 
απορριμματοκιβωτίων του Δήμου Λαυρεωτικής» ως κατωτέρω: 

Τακτικά μέλη 
1. Σταύρος Ζερβουδάκης, ΠΕ5 Μηχαν. Μηχανικών, με βαθμό Δ’ 
2. Δημήτρης Παππάς – Κλεισούρας, ΔΕ 29 Οδηγών, με βαθμό Δ’ 
3. Στυλιανός Πισσάνος, ΔΕ29 Οδηγών, με βαθμό Γ’ 
Αναπληρωματικά μέλη 

1. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ 4 Μηχαν. Μηχανικός, με βαθμό Δ’ 
2. Γεώργιος Νίνος, ΔΕ 29 Οδηγών, με βαθμό Γ’ 
3. Κωνσταντίνος Στόμης, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’ 

Ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής το Σταύρο Ζερβουδάκη, ΠΕ5 Μηχ. Μηχανικών. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.31/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: 
«αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία οχτώ (8) παροπλισμένων ειδικών αποσυμπιεζόμενων 
απορριμματοκιβωτίων του Δήμου Λαυρεωτικής» προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας 
Αρ. Απόφ.: 155/2015 

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 της υπ’ αριθμ.31/2015 μελέτης της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία οχτώ (8) παροπλισμένων 

ειδικών αποσυμπιεζόμενων απορριμματοκιβωτίων του Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού 73.800,00 

ευρώ (με ΦΠΑ) και κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της 

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

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

− Τις διατάξεις των παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ.13 
του άρθρου 20 του Ν.3731/2008. 

− τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’), περί «δημόσιου λογιστικού. Ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
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− την υπ’ αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11.08.2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
με την οποία αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια του άρθρου 83 του Ν.2362/1995. 

− Το αριθμ. πρωτ:14284/13.07.2015 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά 
με την αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία οχτώ (8) παροπλισμένων ειδικών αποσυμπιεζόμενων 
απορριμματοκιβωτίων του Δήμου Λαυρεωτικής (15REQ 002908050 2015-07-13). 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015, στον ΚΑ 20-6265.002 του οποίου 
έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 73.800,00 ευρώ για την ανωτέρω υπηρεσία. 

− Την υπ’ αριθμ.153/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και έγινε 
η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης (ΑΑΥ 661/2015). 

− Την αριθμ. 31/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «ανακατασκευή και θέση σε 
λειτουργία οχτώ (8) παροπλισμένων ειδικών αποσυμπιεζόμενων απορριμματοκιβωτίων». 

− Την υπ’ αριθμ.154/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου σχετικά με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι τα συγκεκριμένα 
απορριμματοκιβώτια (press containers) έχουν κατασκευαστεί το 1994, είναι παροπλισμένα για τουλάχιστον 
δέκα έτη, με αρκετές βλάβες στα ηλεκτρικά και υδραυλικά συστήματά τους, καθώς και αρκετές φθορές σε 
μηχανικά τμήματα και επιφάνειες.  
Οι εργασίες που θα γίνουν για την πλήρη ανακατασκευή των απορριμματοκιβωτίων αφορούν τα παρακάτω: 

− Αντικατάσταση μεταλλικών μερών πλευρών σώματος  

− Αντικατάσταση μεταλλικών τμημάτων ουρανού. 

− Αντικατάσταση μεταλλικών κολωνών δικτυώματος  

− Αντικατάσταση πυθμένα σώματος απορριμματοκιβωτίου. 

− Ευθυγράμμιση και ενίσχυση πλαισίου 

− Επισκευή υδραυλικού κυκλώματος  

− Αλλαγή υδραυλικού λαδιού και φίλτρου επιστροφής 

− Αλλαγή βάκτρου και στεγανών εμβόλου συμπίεσης  

− Επισκευή ηλεκτρικού κυκλώματος   

− Τοποθέτηση ηλεκτρικού δείκτη στάθμης λαδιού  

− Αλλαγή  διακοπτών λειτουργίας και ρευματολήπτη  

− Έλεγχος και επισκευή ραούλων κύλισης απορριμματοκιβωτίου  

− Έλεγχος και γρασάρισμα αρθρώσεων 

− Αμμοβολή ολόκληρου του απορριμματοκιβωτίου  

− Βαφή με αστάρι και χρώμα δύο συστατικών πλήρους απορριμμματοκιβωτίου  
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− Τοποθέτηση ελαστικού στεγανοποίησης πόρτας εκφόρτωσης  

− Τοποθέτηση αυτοκόλλητων σημάτων κινδύνου και ελέγχου  
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και τον έλεγχο των λειτουργιών του απορριμματοκιβωτίου θα πρέπει 

ο ανάδοχος με μέριμνα του να τοποθετήσει  επί του απορριμματοκιβωτίου όλα εκείνα τα αυτοκόλλητα σήματα 
τα οποία κρίνονται αναγκαία τόσο για την χρήση όσο και για την ασφάλεια του απορριμματοκιβωτίου, θα 
πρέπει να τύχει ιδιαίτερης μέριμνας έτσι ώστε τα σήματα αυτά να είναι από 

Η ανάθεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ/τος 28/80, και του Ν.3463/06 και θα γίνει μέσω 
πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης.   

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

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

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν.3731/2008, 

− Τις σχετικές διατάξεις του .ΠΔ.28/80, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995, 

− Την υπ’ αριθμ.31/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2015 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.31/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «ανακατασκευή και 
θέση σε λειτουργία οχτώ (8) παροπλισμένων ειδικών αποσυμπιεζόμενων απορριμματοκιβωτίων», 
προϋπολογισμού δαπάνης 73.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Β. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Τόπος και Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής επί της οδού Κουντουριώτη 
1, Λαύριο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ….. απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, στις ……., ημέρα ……... Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η …….  και λήξης παράδοσης των 

προσφορών ………., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία 

αποσφράγισης. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες Διατάξεις - Τεύχη δημοπράτησης 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από :  

− Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώσεως Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα. 

− Το Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»   

− To άρθρο 20 παρ.13 του Ν.3731/08 

− Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Αντικείμενο Εργασιών 

Το αντικείμενο της Υπηρεσίας συνίσταται στην ανακατασκευή και θέση σε λειτουργία οκτώ (8) παροπλισμένων 

ειδικών αποσυμπιεζόμενων  απορριμματοκιβωτίων. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Διάρκεια εκτέλεσης εργασιών  
Η διάρκεια είναι 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Προϋπολογισμός 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των 73.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ (23%) και αφορά τους κωδικούς εξόδων 20-6265.002 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου και 

θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί- 

κοινοπραξίες που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται με την 

προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

ή επαγγελματική ένωση. 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό που θα προσκομίζονται, σε δύο (2) αντίγραφα,  θα πρέπει 

να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα τα οποία αφενός έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και αφετέρου 

ιδιωτικά έγγραφα, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο ή ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που 

εμπίπτουν στη ρύθμιση βάσει του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ74Α/26-3-14). Εξαιρούνται οι συμβολαιογραφικές 

πράξεις π.χ ένορκες βεβαιώσεις, στις οποίες απαιτείται η επικύρωση αντιγράφου. 

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.  
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού τα εξής 

δικαιολογητικά: 
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α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. 

β) Ταυτότητα για φυσικό πρόσωπο ή παραστατικό εκπροσώπησης για εταιρεία ή κοινοπραξία. Οι ανώνυμες 

εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι 

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.  

Εάν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά.  

Όταν αφορά φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του άρθρου 8 του  Ν. 1599/86 με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής . Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της 

εταιρείας. Επίσης υποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού και των αντίστοιχων ΦΕΚ (σύσταση, τροποποίηση, 

εκπροσώπηση) της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. 
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

 δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, 

 δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση  

 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας 

και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής 

ασφάλισης,  

 είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το 

αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή 

το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο 

Επιμελητήριο,  
δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ. 

 Ότι θα καλύψουν με όλη την απαραίτητη τεχνική υποδομή και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την έντεχνη 

εκτέλεση της υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 Ότι θα καλύψουν το Δήμο ακόμα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών (Κυριακές, αργίες, κλπ). 

 δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις προς την υπηρεσία. 

 έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και αποδέχονται 

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία, όποτε η 

επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος. 

 διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα 
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αναλάβει να εκτελεί. 

Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.  

Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά το άρθρο 

6 παρ. β της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα αναφερόμενα σε αυτήν  δικαιολογητικά, προκειμένου να 

αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. β. (Απόσπασμα ποινικού 

μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 

του τελευταίου εξαμήνου,  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή ασφαλιστική και 

φορολογική, Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου) 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Εγγυήσεις 

7.1 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με 

το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη 

γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και 

περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 
7.2  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014). 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που 

αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι:  

1.200,00 € για το σύνολο της  προϋπολογισθείσης  δαπάνης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες 

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

7.3  Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης (σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014). 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της  προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 2% του προϋπολογισμού του έργου 

ήτοι 1.200,00 €. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής ορίζεται  σε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

7.4 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα 

να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

- Την ημερομηνία έκδοσης. 

- Τον εκδότη. 

- Τον Δήμο προς τον οποίο απευθύνεται. 

- Τον αριθμό της εγγύησης. 

- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

- Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού (για την εγγύηση συμμετοχής). 
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- 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως. 

- 'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα 

καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

- 'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 

απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
Προσφορές 
8.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο 

αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις: 

α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, δηλαδή «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ  ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ»  με κεφαλαία γράμματα.  

γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 1).  

δ) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. 

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς (σε δύο αντίγραφα). Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε δύο (2) 

αντίγραφα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ‘’ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου : 

α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, δηλαδή «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ  ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ» με κεφαλαία γράμματα.  

γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 1).  

δ) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. 
8.2 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. 
8.3 Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
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Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 
9.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την 

επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
9.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της, 

κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών. 
9.4 Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
Ενστάσεις 
10.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής 

κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 

Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την γνωστοποίηση της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή 

παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα 

θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση 

εκδίδεται πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους 

φροντίδα. 

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, μόνο από συμμετέχοντα 

στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που 

ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη 

ημέρα από  την ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση 

αυτή δεν επιφέρει αναβολή διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με 

αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 
10.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν 

γίνονται δεκτές. 
10.3 Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο 

σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
Τρόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού 
11.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 1, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών 

και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή 

προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη 

λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 
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11.2 Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει 

από αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά σειρά παράδοσής τους και 

γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική 

προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του συμμετέχοντος που 

έχει γραφεί και στον φάκελο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση αυτών που 

υποβάλλουν προσφορά σε πρακτικό. 
11.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα 

του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά, ώστε να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που θα αποκλεισθούν. 
11.4 Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων 

αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην οποία παρουσία 

των διαγωνιζομένων γίνεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. 
11.5 Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική ημέρα και ώρα, 

αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και γράφονται οι τιμές στο πρακτικό του 

διαγωνισμού ανακοινώνοντας τες μεγαλόφωνα. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός με τη χαμηλότερη τιμή. 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
Κατακύρωση 
12.1 Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και σε χρόνο όχι μικρότερο 

των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν 

δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις. 
12.2 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο 

πρωτόκολλο του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
Κρατήσεις 
13.1 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους - τέλη και κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης της εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του 0,10% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 14ο  
Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της εργασίας  θα γίνεται με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα εκδίδονται μετά την 

παραλαβή της παροχής των υπηρεσιών-εργασίας, με την ολοκλήρωση έκαστης συντήρησης και επισκευής και 

βάσει σχετικής εκκαθαρίσεως αυτού και πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο επιτροπής 

παραλαβής και τιμολόγιο του αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 15ο  
Διάρκεια Εκτέλεσης Εργασιών 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και τίθεται εν ισχύ από της υπογραφής της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών, γιατί 

η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους όρους της σύμβασης. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη συμβατική διάρκεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 

παρ. 7. 

ΑΡΘΡΟ 16    
Ποινικές Ρήτρες –Έκπτωση Αναδόχου 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει την έναρξη  εκτέλεσης της υπηρεσίας-εργασίας με  τον  ανάλογο  εξοπλισμό  

και  προσωπικό  εντός  δέκα  (10)  ημερών, διάστημα εκτιμούμενο  ως  επαρκές  για  την  εγκατάσταση και 

θέση  σε  λειτουργία   όλου  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού   και  προσωπικού  από  την  υπογραφή  της  

σχετικής  σύμβασης. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να κάνει  την  έναρξη  των  εργασιών  την  ακριβή  ημερομηνία  που  

θα  του   ανακοινώσει εγγράφως  η  αρμόδια  Υπηρεσία  του  Δήμου. Σε  αντίθετη  περίπτωση  επιβάλλεται  

ποινική  ρήτρα  #150# Ευρώ   για  κάθε  ημέρα  καθυστέρησης. Μετά  την  διαπίστωση   παρέλευσης    άπρακτου  

του  διαστήματος  αυτού  ο  ανάδοχος  καθίσταται  έκπτωτος   και  εφαρμόζονται  οι  ανάλογες  κυρώσεις   

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ. 28/80.    

• Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  παραβιάσει  επανειλημμένα   τις  συμβατικές  του υποχρεώσεις, κηρύσσεται  

έκπτωτος  σύμφωνα  και  κατ’  αναλογία  με   τις  κείμενες  διατάξεις  των  Ο.Τ.Α. 

• Η  Δημοτική  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα, όταν  αποδεδειγμένα  κρίνει  ότι  ο ανάδοχος εκτελεί  το  έργο  

πλημμελώς  και  ότι  μετά  από   συνεχή  επανάληψη  της  αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει  

έκπτωτο  αφού  πρώτα  τον  καλέσει  με  εξώδικη  διαμαρτυρία και σε  προθεσμία  δεκαπέντε  ημερών, να 

υποβάλλει  τις  απόψεις  του  εγγράφως. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Λήψη πληροφοριών 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω υπηρεσία από το Γραφείο 

Προμηθειών, οδός: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ, Τ.Κ. 19500, Τηλ. 2292320147, Fax 2292069130  

(κ……………..). 

Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους, ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα 

έγγραφο του διαγωνισμού, αυτές πρέπει να παρέχονται πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την 

υποβολή των προσφορών. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την 

υπηρεσία. 

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν παραλάβουν από την αρμόδια υπηρεσία την περιληπτική διακήρυξη,  την παρούσα 

απόφαση, την τεχνική μελέτη καθώς και το σφραγισμένο έντυπο - οικονομική προσφορά που θα 
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συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες, υποχρεούνται να πληρώσουν ................. στο ταμείο του 

Δήμου μας. 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
Δημοσίευση 
Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) τοπικές εβδομαδιαίες εφημερίδες, αναρτάται δε σε 

εμφανές μέρος του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, και του Ν. 3548/2007 καθώς και στη 

Διαύγεια. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 
ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 
Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 156/2015 

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

2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει 
την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην 
οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων – εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία 
καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 
Δήμου. 

Στην παρ.9 του άρθρου 266 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του 
Ν.3979/2011 ορίζονται τα ακόλουθα: «Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου 

οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς 

τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση 

διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. 

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

πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα 

έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει 

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

ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση 

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

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

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

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

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθμ. πρωτ:14475/15.07.2015 έγγραφό της υπέβαλλε 
στην Οικονομική Επιτροπή την  έκθεση εσόδων – εξόδων του Β’ τριμήνου έτους 2015 (χρονικό διάστημα από 
01.01.2015 έως 30.06.2015), 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 
 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων-

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

9.333.234,13 4.470.027,61 47,89 3.126.455,32 33,49% 69,94% 

 
Οι διαφορές που προκύπτουν, αναλύονται ως εξής: 

03 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

4.480.316,58 2.342.163,49 52,27% 1.215.119,13  27,12 % 51,88% 

Η διαφορά των προϋπολογισθέντων από τα Βεβαιωθέντα είναι 2.138.153,09 €   και από τα εισπραχθέντα είναι 
3.265.197,45 ευρώ. Σ’ αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δημοτικά τέλη καθαριότητας    που 
εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη ΔΕΗ καθώς και τέλη ύδρευσης   βεβαιώθηκε το πρώτο τρίμηνο αλλά 
δεν έχει  ξεκινήσει ακόμη η είσπραξη των καταλόγων. 

04 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

436.784,07 190.305,64 43,56% 161.220,61 36,91% 84,71% 
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Η διαφορά των προϋπολογισθέντων από τα βεβαιωθέντα είναι 246.478,43 € και από τα εισπραχθέντα είναι 
275.563,46 €.Σε αυτή τη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται  έσοδα από ΤΑΠ που εισπράττονται σταδιακά κάθε 
μήνα από ΔΕΗ καθώς και εκμίσθωση αναψυκτήριου Κακής Θάλασσας που θα πληρωθεί το επόμενο διάστημα.  

05 - ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
 

Η διαφορά των προϋπολογισθέντων από τα Βεβαιωθέντα είναι  526.612,03€   και από τα εισπραχθέντα είναι 
627.494,81 ευρώ. Σ αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται έσοδα από ΦΗΧ  που εισπράττονται σταδιακά 
κάθε μήνα από τη ΔΕΗ .Καθώς και ο φόρος ζύθου που επιχορηγείται από το Δήμο συνήθως στο τέλος του 
χρόνου. 

06 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
 

Η διαφορά των Προϋπολογισθέντων από τα Βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα  είναι 1.911.034,22 ευρώ σε αυτή 
τη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται η επιχορήγηση ΚΑΠ η οποία εισπράττεται σταδιακά κάθε μήνα καθώς και 
η επιχορήγηση σχολείων λειτουργικών αναγκών ο Δήμος έχει εισπράξει την πρώτη δόση καθώς και οι ΚΑΠ για 
λοιπούς παρακρατηθέντες πόρους ποσού ευρώ που μέχρι σήμερα δεν έχει αποδοθεί στο Δήμο.    

1 - ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 

Η διαφορά μεταξύ Προϋπολογισθέντων  Βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων είναι 1.766.736,71 ευρώ  η οποία 
αναλύεται ως: 

12 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
 

Η διαφορά μεταξύ Προϋπολογισθέντων και Βεβαιωθέντων-Εισπραχθέντων είναι 52.745,58 ευρώ και αφορούν 
την επιχορήγηση που αναμένεται για το έργο Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή 
ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής. 

13 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

897.273,92 371.153,89 41,36% 269.779,11 30,06% 72,68% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

3.288.822,12 1.377.787,90 41,89% 1.377.787,90 41,89% 100% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.546.129,17 779.392,46 30,61% 779.392,46 30,61% 100% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

155.525,58 102.780 66,08% 102.780 66,08% 100% 
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Η διαφορά μεταξύ Προϋπολογισθέντων και Βεβαιωθέντων-Εισπραχθέντων είναι 1.666.811,87 Ευρώ και 
οφείλεται: 
1. Βρεφον. Σταθμός Λαυρίου έχει προϋπολογιστεί ποσό 325.258,00  ευρώ ενώ έχει εισπραχθεί 0. 
2. Για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Κερατέας έχει προϋπολογισθεί 474.927,00 ευρώ ενώ έχει  εισπραχθεί 0. 
 3. Έσοδα από έργο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου ποσού 211.368,45 ευρώ ενώ έχει  
εισπραχθεί το ποσό των 1.612,57   ευρώ  89.319,42 ευρώ. 
4. Ενεργειακή αναβάθμιση .Δημαρχείου Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 382.992 ευρώ ενώ  
έχει εισπραχθεί 0. 
5. Βρεφονηπιακός σταθμός Κερατέας  έχει προϋπολογιστεί 113.994,36 ευρώ ενώ έχει εισπραχθεί το ποσό των 
31.020,44 ευρώ. 
6. ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών έχει προϋπολογιστεί 175.080,00 ευρώ και έχει εισπραχθεί 68.440,00 ευρώ  
7. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 47.200,00 ευρώ ενώ έχει 
εισπραχθεί 0. 
8. Χρηματοδότηση κοινόχρηστου χώρου Κερατέας Πράσινο Ταμείο 64.200,00 έχει εισπραχθεί 0. 
9. Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων στη  Κερατέα έχει προϋπολογιστεί το 
ποσό των 39.316,09 ευρώ ενώ έχει εισπραχθεί 0. 
10. Εξοικονόμηση ενέργειας Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 474.927,00 ευρώ ενώ έχει εισπραχθεί 
0. 
 
 
 
 

2 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 986.463,62 ευρώ έχουν  
βεβαιωθεί παραπάνω από τα προϋπολογισθέντα η κατάρτιση του προϋπολογισμού όμως γίνεται με βάση τα 
εισπραχθέντα οπότε μόνο εάν εισπραχθούν μπορεί να  υπάρξει τροποποίηση εσόδων  η διαφορά  μεταξύ 
βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται  στο ποσό των 1.293.570,22 ευρώ η οποία αναλύεται παρακάτω. 
1.Διαφορά ποσού μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων στον ΚΑ 2111 που αφορά τέλη καθαριότητας  
ύψους 764.276,07 ευρώ  και αφορά  την βεβαίωση επιστρεφόμενων δημοτικών τελών από ΔΕΗ μη 
εισπραχθέντων καθώς και βεβαίωση των παραθεριστικών κατοικιών μη ηλεκτροδοτούμενων που ι 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.275.725,55 608.913,68 26,75% 608.913,68 26,75% 100% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.806.161,11 2.792.624,73 154,61% 1.499.054,51 82,99% 53,67% 
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πληρώνονται σταδιακά όπως επίσης και διαγραφές που θα γίνουν σταδιακά διότι πολλά από τα ακίνητα έχουν 
ηλεκτροδοτηθεί χωρίς ενημέρωση στην υπηρεσία.  
3. Διαφορά ποσού 229.681,83 ευρώ μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων στον ΚΑ 2112.001 που  αφορά 
τέλη ύδρευσης, οφείλεται  στο γεγονός ότι τα  παραπάνω ποσά αποπληρώνονται σταδιακά.  

3 - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 
 

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 4.847.625,56 
ευρώ ενδεικτικά  αναλύεται ως: 
Τέλη ύδρευσης: Βεβαιωθέντα 2.357.140,92 ευρώ Εισπραχθέντα  234.081,32 Ευρώ 
Τέλος ρύπανσης Κερατέας: Βεβαιωθέντα 343.209,60 ευρώ εισπραχθέντα 0 εκκρεμεί δικαστική απόφαση 
Τέλη καθαριότητας: Βεβαιωθέντα 1.115.177,46 εισπραχθέντα 123.828,13 ευρώ. Μεγάλο ποσό από τα 
βεβαιωθέντα διαγράφεται σταδιακά λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτων. 
Τέλος ακίνητης περιουσίας βεβαιωθέντα 117.691,83 ευρώ εισπραχθέντα 4.399,67 ευρώ. Μεγάλο ποσό από τα 
βεβαιωθέντα διαγράφεται σταδιακά λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτων. 
Εισφορά σχεδίου Λεγραινών: Βεβαιωθέντα ευρώ 249.893,85 εισπραχθέντα 0 ευρώ (Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των ανείσπρακτων πρόκειται για αγνώστους οφειλέτες –πολλούς κληρονόμους που δεν έχουν γίνει αποδοχές 
κλπ.) 
Εισφορά σχεδίου Κερατέας: Βεβαιωθέντα 103.943,52 ευρώ εισπραχθέντα 0 ευρώ 
Έσοδα από μισθώματα ακινήτων βεβαιωθέντα 213.871.41 ευρώ εισπραχθέντα 24.102,76 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 62.055,95 ευρώ εισπραχθέντα 
3.528.25 ευρώ πρόκειται για οφειλή που έχει διακανονιστεί σε δόσεις με απόφαση  Δ.Σ. 
Εκτακτα γενικά έσοδα ΚΟΚ βεβαιωμένα 306.174.92 ευρώ εισπραχθέντα 3.211,61 ευρώ πρόκειται για κλήσεις 
παλαιών ετών. 
Για τις παραπάνω  οφειλές που αφορούν τα έτη από το 2014 και πριν έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες 
ενέργειες δέσμευση φορολογική ενημερότητας –επιστολές κ.λ.π. προκειμένου σταδιακά να εισπράττεται το 
μεγαλύτερο δυνατό ποσό άλλωστε σύμφωνα με την εγκύκλιο 30842/31/7/2014  προβλέπεται  ότι το σύνολο των 
ανείσπρακτων του  προηγούμενου έτους εγγράφεται στον προϋπολογισμό στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑ 
80-8511 προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό εγγράφηκε το 
ποσό των 4.692.928,78 ευρώ προκειμένου να μην υπάρχει πλασματική εικόνα στις εισπράξεις. 

 
 

4 - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

5.329.779,79 5.303.437,93 99,50% 455.812,37 85,52% 85,94% 
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Η παραπάνω κατηγορία αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού και γενικά τις κρατήσεις .Η 
διαφορά των 302.856,83 ευρώ ανάμεσα στα βεβαιωθέντα και στα εισπραχθέντα προκύπτει από τη βεβαίωση 
ΦΠΑ από τους καταλόγους ύδρευσης τα παραπάνω ποσά αποπληρώνονται σταδιακά από τους δημότες. 

 
Όσο αφορά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ η Οικονομική Υπηρεσία σημειώνει 

τα ακόλουθα: 
6.-ΕΞΟΔΑ 

 
Προϋπολογισθ Δεσμευθέντα Ποσοστό 

Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα 

11.1346.279,88 10.927.489,94 96,30% 5.005.259,87 44,11% 4.620.600,52 4.476.607,11 

Οι παραπάνω δαπάνες αφορούν μισθοδοσίες- αποδόσεις κρατήσεων  επιχορηγήσεις στα νομικά πρόσωπα 
δάνεια και χρεολύσια  δικαιώματα ΔΕΗ και διάφορα έξοδα όπως ταχυδρομικά  τηλεφωνικά, συντηρήσεις 
προμήθειες αναλωσίμων, ανταλλακτικά  καθώς και εισφορές όπως ΕΣΔΚΝΑ κ.λ.π. 

7 – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

Προϋπολογισθ Δεσμευθέντα Ποσοστό  
Δεσμευθέντω

ν 
Προϋπολογισ

θ 

Τιμολογηθέντ
α 

Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό 
Πληρωθέντ.με
Τιμολογηθέντ

α 

4.025.558,33 2.155.837,02 53,55% 776.197,54 19,28% 738.799,22 648.828,91 83,59% 

 
 
 

71 - ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 
 

Προϋπολογισ Δεσμευθέντα 
Ποσοστό 

Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ 

Τιμολογηθέντα 
Ποσοστό 

Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα 

1.305.108,92 214.189,22 16,41% 72.014,54 5.51 % 
 30.632,05 20.815,41 

 
Η διαφορά ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα και στα πληρωθέντα είναι ευρώ και προκύπτει από το ποσό των  
1.284.293,51 που αφορά προμήθειες παγίων ,αυτοκινήτων, κάδων, ελαστικών, φωτιστικών ,εξαρτημάτων 
ύδρευσης κ.λ.π ηλεκτρονικών υπολογιστών ,πινακίδες σήμανσης την αγορά οικοπέδου στο ΟΤ169  τα χρήματα 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.202.830,00 1.066.516,62 48,41% 763.659,79 34,66% 71,60% 
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υπάρχουν δεσμευμένα σε λογαριασμό του Δήμου καθώς και ποσό 64.200 ευρώ που αφορά τη χρηματοδότηση 
κοινόχρηστων χώρων Κερατέας από Πράσινο Ταμείο.   

73 – ΕΡΓΑ 
 

Προϋπολογισ Δεσμευθέντα 

Ποσοστό 
Δεσμευθέντω

ν 
Προϋπολογισ

θ 
  

Τιμολογηθέντ
α 

Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα 
Ποσοστό 

Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ. 
  

2.374.686,31 1.741.899,80 73,35% 565.265 23,80 569.249,17 555.595,50 23,39% 
 
Αφορούν φωταγωγήσεις –εργασίες καθαρισμού-συντηρήσεις και έργα. 
Η διαφορά ανάμεσα στα Προϋπολογισθέντα με τα ενταλθέντα και πληρωθέντα ανέρχεται στο ποσό των 
1.819.090,81 ευρώ   οφείλεται στα έργα  για τα οποία δεν έχουν έλθει ακόμα οι επιχορηγήσεις από την πολιτεία 
όπως : 
 Κ.Α -25-7312.002 ‘’Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Αγίου Κων/νου’’ ύψους 211.368,45 ευρώ έχει πληρωθεί 
87.706,85 € . 
Κ.Α - 30-7311.018 ‘’Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 123 Κερατέας ύψους 84.400,87 ευρώ και έχει 
πληρωθεί 0 ευρώ. 
Κ.Α-  30-7341.-006-007-008 ‘’ Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Λαυρεωτικής-πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)’’ 
ύψους 382.992 ευρώ(Δεν έχει  γίνει καμία     πληρωμή.   
 Κ.Α- 30-7311.009 ‘’Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου στο ΟΤ 203’’ ύψους 324.258 ευρώ και έχει 
πληρωθεί 0 €. 
 Κ.Α- 30-7311.019 ‘’Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’’ Κερατέας ύψους 474.927 ευρώ δεν έχει γίνει καμία πληρωμή. 
 

8 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

Προϋπολογισ Δεσμευθέν
τα 

Ποσοστό  
Δεσμευθέντων 
Προϋπολογισθ 

  

Τιμολογηθέ
ντα 

Ποσοστό 
Τιμολογηθέν. 
Προϋπολογ. 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα 
Ποσοστό 

Πληρωθέντ. με 
Προϋπολογισθ. 
  

8.325.813,66 3.437.109,
25 41,28% 1.755.493,7

9 21,84% 1.549.715,13 1.535,055,4
8 18,43% 

 
Από το παραπάνω ποσό των προϋπολογισθέντων θα πρέπει να αφαιρεθεί ο Κ.Α: 82’’Αποδόσεις κρατήσεων’’ 
Προϋπολογισθέντα 2.001.844,70 ευρώ και Πληρωθέντα και 686.295,24 ευρώ.  
Επίσης από τα παραπάνω προϋπολογισθέντα θα πρέπει να αφαιρεθεί ο Κ.Α:85 ‘’Προβλέψεις μη είσπραξης’’ 
ποσού 4.692.928,78 ευρώ που εντάχθηκε πρώτη φορά στον προϋπολογισμό έτους 2013 και αφορά τη διαφορά 
προϋπολογισθέντων-βεβαιωθέντων εσόδων παρελθόντων ετών μείον τα εισπραχθέντα παρελθόντων ετών. Θα 
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πρέπει να επισημανθεί ότι ο ΚΑ 8115.001 που αφορά τις δαπάνες παρελθόντων ετών το σύνολο των 
παραστατικών που μεταφέρθηκε το 2015 ανέρχονταν στο ποσό των 892.676,45 πληρώθηκαν μέχρι σήμερα 
716.449,05 €,  δηλαδή προκύπτει το ποσό των 176.227,40 ευρώ, το οποίο στο μεγαλύτερο σύνολό  τους 
πρόκειται για παραστατικά που δεν μπορούν να πληρωθούν είτε λόγω πράξεων Ελεγκτικού Συνεδρίου είτε 
ελλιπή δικαιολογητικά κ.λ.π. 
Επίσης ο ΚΑ 80-8122.002 «Αγορά κτηρίου Ευτέρπης» 195.775,63 ευρώ υπάρχει εκκρεμότητα και δεν μπορεί 
να πληρωθεί καθώς και ο ΚΑ 80-8122.012 «πληρωμή ΠΟΕ έργων» αφορά τελεσίδικη απόφαση και με 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής πληρώνεται σταδιακά.  

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:14475/15.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Λαυρεωτικής, ως 
κατωτέρω:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/6/2015 

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

0 Τακτικά έσοδα 9333234,13 4470027,61 0,478937 3126455,32 0,334981 0,699426 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 127868,86 165882,76 1,297288 79814,64 0,624191 0,481151 
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 10000 9944,94 0,994494 9944,94 0,994494 1 
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 4480316,58 2342163,49 0,522767 1215119,13 0,271213 0,518802 
4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 436784,07 190305,64 0,435697 161220,61 0,369108 0,847167 
5 Φόροι και εισφορές 897273,92 371153,89 0,413646 269779,11 0,300665 0,726866 
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 3288822,12 1377787,9 0,418931 1377787,9 0,418931 1 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 92168,58 12788,99 0,138757 12788,99 0,138757 1 
1 Έκτακτα έσοδα 2546129,17 779392,46 0,306109 779392,46 0,306109 1 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 2000 0 0 0 0 ######## 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 155525,58 102780 0,660856 102780 0,660856 1 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 2275725,55 608913,68 0,267569 608913,68 0,267569 1 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2500 0 0 0 0 ######## 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 85878,04 58980,5 0,686794 58980,5 0,686794 1 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 24500 8718,28 0,355848 8718,28 0,355848 1 
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1806161,11 2792624,73 1,546166 1499054,51 0,829967 0,536791 

21 Τακτικά έσοδα 1799161,11 2780747,75 1,54558 1498641,77 0,832967 0,538935 
22 Έκτακτα έσοδα 7000 11876,98 1,696711 412,74 0,058963 0,034751 
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 5329779,79 5303437,93 0,995058 455812,37 0,085522 0,085947 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 ######## 0 ######## ######## 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 5329779,79 5303437,93 0,995058 455812,37 0,085522 0,085947 
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2202830 1066516,62 0,484157 763659,79 0,346672 0,716032 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2169830 1055721,03 0,486546 752864,2 0,346969 0,713128 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 33000 10795,59 0,327139 10795,59 0,327139 1 
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2479847,31           

  Σύνολα εσόδων 23697981,51 14411999,35   6624374,45     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/6/2015 

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 11346279,98 10927489,9 0,96309 5005259,87 0,4411366 4626600,52 4476607,11 0,394544 0,8943806 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3731213,43 3729212,81 0,999464 1789744,91 0,4796683 1785823,64 1785823,64 0,4786174 0,997809 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 694259,36 657953,96 0,947706 263792,27 0,3799621 256250,67 242831,37 0,3497704 0,9205401 
62 Παροχές τρίτων 2642624,1 2419436,68 0,915543 1166947,27 0,4415866 933577,33 910204,14 0,3444319 0,7799874 
63 Φόροι - τέλη 25434,79 20872,39 0,820624 10760,24 0,423052 8517,46 8517,46 0,3348744 0,7915678 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 629923,2 596199,26 0,946463 73868,35 0,1172656 55027,07 47989,47 0,076183 0,6496621 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 387920,93 387920,93 1 179631,79 0,4630629 179631,79 179631,79 0,4630629 1 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 794960,96 740480,7 0,931468 299643,4 0,3769284 243546,87 177383,55 0,2231349 0,5919822 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2438943,21 2374413,21 0,973542 1219924,54 0,5001857 1164225,69 1124225,69 0,4609479 0,9215535 
68 Λοιπά Έξοδα 1000 1000 1 947,1 0,9471 0 0 0 0 

7 Επενδύσεις 4025558,33 2155837,02 0,535537 776197,54 0,1928174 738799,22 648828,91 0,1611774 0,8359069 
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1305108,92 214189,22 0,164116 72014,54 0,055179 30632,05 20815,41 0,0159492 0,2890445 
73 Έργα 2374686,31 1741899,8 0,733528 565265 0,2380378 569249,17 555595,5 0,2339658 0,9828939 
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 345763,1 199748 0,577702 138918 0,4017722 138918 72418 0,209444 0,5213003 
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 8325813,66 3437109,25 0,412826 1755493,79 0,2108495 1549715,13 1535055,48 0,184373 0,8744295 
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1631040,18 1435264,55 0,879969 1058550,36 0,6490032 857341,24 848760,24 0,5203797 0,8018138 
82 Αποδόσεις 2001844,7 2001844,7 1 696943,43 0,3481506 692373,89 686295,24 0,3428314 0,9847216 
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 4692928,78 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 

9 Αποθεματικό 329,54                 
  Σύνολα δαπανών 23697981,51 16520436,2   7536951,2   6915114,87 6660491,5     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 

  τέλος Προηγούμενου 
έτους 

Προηγούμενο τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 2015 Μεταβολή 
% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.271.917,03 8.934.552,51 9.420.049,76 1,05 
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 5.564.702,41 7.302.324,62 7.787.821,87 1,07 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Λοιπές απαιτήσεις 1.707.214,62 1.632.227,89 1.632.227,89 1,00 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.502.101,64 2.350.893,55 2.443.730,26 1,04 
1. Ταμείο 1.368,00 839,41 3.986,67 4,75 
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.500.733,64 2.350.054,14 2.439.743,59 1,04 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.542.652,45 0,00 0,00 0,00 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 87.055,49 0,00 0,00 0,00 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.455.596,96 0,00 0,00 0,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 3.022.162,77 2.949.300,35 2.891.873,98 0,98 
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.761.407,77 2.761.407,77 2.761.407,77 1,00 
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 260.755,00 187.892,58 130.466,21 0,69 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.934.959,71 1.703.146,45 1.256.842,21 0,74 
1. Προμηθευτές 1.530.285,78 1.304.477,49 773.700,28 0,59 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 175.048,17 158.821,80 190.183,16 1,20 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 2.037,80 0,00 0,00 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 229.625,76 237.809,36 292.958,77 1,23 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 589.197,13 0,00 0,00   
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 1,00 
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 589.197,13 0,00 0,00 0,00 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής απόφασης 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του κου Κοσμά Καλύμνιου κατά του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 157/2015 

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

άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του κου Κοσμά 

Καλύμνιου κατά του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

Την 1η Ιουλίου 2015 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η αίτηση αναστολής του κου Κοσμά 
Καλύμνιου κατά:  

1. Του Δήμου Λαυρεωτικής. 
2. Της από 16.06.2015 ατομικής ειδοποίησης του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία καλείται ο 
ανωτέρω να καταβάλει ποσό 74.357,08 ευρώ. 
3. Της αριθμ.585/15.06.2015 ταμειακής βεβαίωσης του χρηματικού καταλόγου του Δήμου 
Λαυρεωτικής «μίσθωμα (πλέον χαρτοσήμου 2.237,63 ευρώ) παραλίας ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ περιόδου 
26/11/2012 – 25/11/2013», ποσού 62.156,30 ευρώ και «υπόλοιπο μισθώματος (πλέον χαρτοσήμου 
439,22 ευρώ) παραλίας ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ περιόδου 26/11/2011-25/11/2012», ποσού 12.200,78 ευρώ. 
Η ανωτέρω κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με ΓΑΚ 70334/2015 και ΑΚΔ 845/2015. 
Ως ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης ορίστηκε η 20 Οκτωβρίου 2015. 
Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε η εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της 

υποθέσεως να γίνει από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Αλέξανδρο Τσώνο του Ηρακλή 
και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

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

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

− την από 26.06.2015 αίτηση αναστολής του κου Κοσμά Καλύμνιου του Ελευθερίου, η οποία 
επιδόθηκε στο Δήμο την 1η Ιουλίου 2015 (αρ. πρωτ: 13459/01.07.2015) 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Τσώνο 
Αλέξανδρο του Ηρακλή να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της από 26.06.2015 αίτησης αναστολής του κου Κοσμά 
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Καλύμνιου του Ελευθερίου, η οποία κατατέθηκε με γενικό αριθμό κατάθεσης 70334/2015, κατά τη 
δικάσιμο της 20 Οκτωβρίου 2015 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η υπόψη 
αίτηση.  
Να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια σχετικά με την παραπάνω υπόθεση για την προάσπιση 
των συμφερόντων του Δήμου μας. 
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2016 
Αρ. Απόφ.: 158/2015 

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 1o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«εισήγησης 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω της ανάγκης ενίσχυσης των ΚΑ εξόδων και ειδικότερα του ΚΑ 25-6264.002 που αφορά την 
επισκευή των μηχανημάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας. 

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 
21.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Με την υπ αριθ.183/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής, εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός έτους 2015 και με το υπ’ αριθ.76904/51524 11.12.2014 έγγραφο  της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής επικυρώθηκε. Με τις υπ’ αριθμ. 17, 38, 43, 69, 84, 105, 127 και 137/2015 αποφάσεις 

Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η-2η-3η-4η 5η-6η-7η και 8η αναμόρφωση του Π/Υ.  

Παρακαλούμε για την έγκριση της 9ης τροποποίησης του Π/Υ ως διαμορφώνεται παρακάτω.   

1.Αύξηση εξόδων    

Α. Αυξάνονται και μειώνονται ισόποσα  ΚΑ προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν για την 

εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 
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Β. Τα ποσά της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης ισούται με τα ποσά της μείωσης 

εξόδων. 

Γ. Αυξάνεται το ποσό του ΚΑ 80-8115.005 που αφορά φόρους χαρτόσημο, ΟΓΑ  και διάφορα άλλα έξοδα  

για δαπάνες που προέκυψαν και είναι παρελθόντων ετών  για τις υπό εκκαθάριση εταιρείες του Δήμου 

ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ και ΕΝΕΛ   

Δ. Αυξάνεται ο ΚΑ  30-6261.005 με αιτιολογία συντήρηση και επισκευή Β’ βάθμιας εκπαίδευσης κατά 

1.000 ευρώ και μειώνεται αντιστοίχως ο ΚΑ 30-6261.004 συντήρηση και επισκευή Α’βάθμιας 

εκπαίδευσης κατά 1.000 ευρώ. 

2.Μείωση εξόδων 
Α. Μειώνονται ισόποσα ποσά διαφόρων ΚΑ που είχαν εγγραφεί στου π/υ και δεν θα χρησιμοποιηθούν 

για το οικονομικό έτος προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για άλλες δαπάνες που προέκυψαν». 

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

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

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 
 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
 την υπ’ αριθμ.184/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 
 την από 21.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 9ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
 ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 10/7/2015 
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 329,54 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 1 0,00 00-6312.001 Φόρος ακινήτων 4.000,00 

 2 0,00 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 

 3 0,00 00-6495.006 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ 14.200,00 

 4 0,00 00-6495.007 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΕΝΕ.Λ 2.000,00 

 5 0,00 15-6693.002 Σίτιση αδέσποτων ζώων 10.000,00 

 6 0,00 25-6264.002 Συντήρηση -επισκευή μηχ/των Βιολογικού Καθαρισμού 9.000,00 

 7 0,00 30-6261.005 Συντήρηση και επισκευή Β βάθμιας εκπαίδευσης 1.000,00 

 8 0,00 10-7331.002 Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου 13.000,00 

 9 0,00 25-7413.010 Μελέτη αντιπ.παρέμβασης στην οδό Κυπρίων Αγωνιστών 5.000,00 

 10 0,00 30-7331.004 Επιδιόρθωση και μετατροπή  υγρομόνωση 3ου Δημ.Σχολ.  1.000,00 
 Λαυρίου 
 11 0,00 30-7334.001 Συντήρ- επισκ.πεζοδρομίων ενότητας Λαυρίου 24.495,45 

 12 0,00 30-7334.002 Συντήρηση-επισκευή πεζοδρομίων ενότητας Κερατέας 13.300,00 

 13 0,00 30-7413.061 Μελέτη για αποκατάσταση.Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου 20.000,00 

 14 0,00 30-7424.002 Αποζ. ρυμοτομίας για οικ.τετρ. 156 σχ.πολ.Κερατέας 5.000,00 
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 15 0,00 30-7425.021 Δαπάνες για νομιμοποίηση κτισμάτων 5.000,00 
 
 16 0,00 80-8115.005 Ασφ/κές εισφ-φόροι-χαρτ.ΟΓΑ ΚΛΠ-ΔΗ.ΚΕΔΗΛ-ΕΝΕΛ 6.500,00 

 
 134.495,45 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 17 0,00 30-6261.004 Συντήρηση και επισκευή Αβάθμιας εκπαίδευσης -1.000,00 

 18 0,00 25-7336.002 Συντήρηση και εργασίες .τοποθ. νέων παροχών υδρευσης -14.000,00 

 19 0,00 30-7321.009 Συντήρηση αυλείων χώρων Γυμνασίου Λυκείου Κερατέας -7.500,00 

 20 0,00 30-7331.005 Επιδιόρθωση  μετατροπή και μεταφορά   γραφείων 3ου  -12.500,00 
 Δημ.σχ.Κερατέας 
 21 0,00 30-7333.006 Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου Αγ.Κων/νου -22.495,45 

 22 0,00 30-7333.007 Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου πόλης Λαυρίου -22.000,00 

 23 0,00 30-7333.008 Συντήρηση επισκευή  οδικού δικτύου Κερατέας -21.000,00 

 24 0,00 30-7411.027 Μελ. ανέγρ.12θέσιου γυμνασίου πολ.χρήσεων Κερατέας -7.000,00 

 25 0,00 30-7411.028 Μελ.ανέγ.1ου 12θέσιου Δημ.Σχ.Κερατέας -7.000,00 

 26 0,00 30-7411.040 Μελέτη αποκατατάστασης παλαιών σφαγείων και μελέτη ανάδειξης  -5.000,00 
 παλαιού σιδηροδρομικόύ σταθμού  Κερατέας 
 27 0,00 30-7411.041 Μελέτη ανάδειξης του κτηρίου της Ηλεκτρικής και του  -5.000,00 
 περιβάλλοντος χώρου Κερατέας 
 28 0,00 30-7412.001 Μελέτη αποκατάστασης οδικού δικτύου οικισμών -10.000,00 

 -134.495,45 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 0,00 
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 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 329,54 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  329,54 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 0,00 
  ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 134.495,45 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -134.495,45 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 329,54 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό των 
329,54 ευρώ. 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 574,71 ευρώ σε βάρος 
του ΚΑ 20-7321.001 με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» για 
την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 
Αρ. Απόφ.: 159/2015 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 574,71 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-

7321.001 με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» για την πληρωμή της 

ΔΕΔΔΗΕ». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. 

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι 

συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να 

λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω 
του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.  

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το 
ΔΥ/22.07.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ που αφορούν (α) τη χορήγηση ηλεκτρονικού αρχείου 

με τις ετήσιες, ανά χρήση, καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των παροχών που βρίσκονται στα διοικητικά 

όρια του Δήμου και (β) τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκατάστασης στην περιοχή 

Πούντα Ζέζα.  

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 574,71 ευρώ, 

το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής τους. 

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 574,71 ευρώ 

στον ΚΑ 20-7321.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 με τίτλο: 

«Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού», καθώς και για τον ορισμό υπολόγου του 

ως άνω χρηματικού εντάλματος. 
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Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής να έχει παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται ως προθεσμία πληρωμής και να απαιτείται 

επανεκτίμηση της διαδικασίας από τη ΔΕΔΔΗΕ». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

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

− το ΔΥ/22.07.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τα συνημμένα έγγραφα της 
ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 574,71 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015, με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων 
– επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» και την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 
στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Στόμη Κωνσταντίνου, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’, 
για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γίνει (α) η χορήγηση ηλεκτρονικού αρχείου με τις ετήσιες, 
ανά χρήση, καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των παροχών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του 
Δήμου και (β) η σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκατάστασης στην περιοχή Πούντα Ζέζα.  
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
22.10.2015. 
Γ. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Ηλίας Στουραΐτης, 
 
Ευφροσύνη Σίνη 
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