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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 3 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 24 Ιουλίου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 14:30 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 22.07.2015 
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: Σύνταξη έκθεσης ελέγχου απολογισμού χρήσης έτους 2014 Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 160/2015    

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 «σύνταξης έκθεσης ελέγχου 

απολογισμού χρήσης έτους 2014 Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αρ. πρωτ: 14600/16.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» 
και του άρθρου 26 του Ν.3202/2003 (ΦΕΚ 284Α/11-12-2003), ο Ειδικός Ταμίας του Δήμου υποβάλλει δια 
μέσου του δημάρχου στην οικονομική επιτροπή όλους τους λογαριασμούς που αναφέρονται στην 
οικονομική διαχείριση του Δήμου, οικονομικού έτους 2014. 
 Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, θα πρέπει να προβεί στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και στη συνέχεια, αφού προελέγξει τον απολογισμό, να συντάξει σχετική έκθεση την οποία 
θα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει με πράξη του για την έγκριση του 
απολογισμού και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν. 
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Ο λογαριασμός της διαχείρισης υποβάλλεται ενιαίος ανεξάρτητα από τις μεταβολές που τυχόν 
έχουν γίνει ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμιακή διαχείριση. 
 Από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτουν κατά κατηγορία τα κατωτέρω: 
ΕΣΟΔΑ 
Το σύνολο των Εσόδων που βεβαιώθηκαν ανέρχεται στο ποσό των 16.896.897,54 ευρώ που αναλύεται 
ως εξής: 

Ανακεφαλαίωση εσόδων Τελικά προϋπολογισθέντα 
με αναμορφώσεις 

Τελικά βεβαιωθέντα  

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21) 11.482.800,36 12.240.098,71 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α.1 + Κ.Α. 22)   4.412.470,84 2.385.264,08 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ +ΠΟΕ  3.611.628,62 4.445.864,03 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ  2.100.955,43 2.015.811,95 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013  1.374.561,18 1.374.561,18 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 22.982.416,43 22.461.599,95 

Η βεβαίωση των εσόδων έγινε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τη σύνταξη χρηματικών καταλόγων, 
την έκδοση οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και  χρηματικών εντολών. 
Το σύνολο των εισπραχθέντων Εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 16.896.897,54 ευρώ και αναλύεται ως: 

Ανακεφαλαίωση εσόδων Εισπραχθέντα Εισπρακτέα υπόλοιπα 
ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21) 10.796.610,71 1.443.488,00 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α.1 + Κ.Α. 22) 2.373.976,73 11.287,35 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ +ΠΟΕ 570.859,59 3.875.004,44 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 1.780.889,33 234.922,62 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013 1.374.561,18 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 16.896.897,54 5.564.702,41 

       
Παρακάτω αναλύονται οι επιχορηγήσεις: 
0512: Φόρος ζύθου: 10.020,00 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Φόρος ζύθου 10.020,00 

 
0611: Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών: 2.604.242,13 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2.604.242,13 

 
0614: Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων: 128.460,18 ευρώ 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  Α/ΘΜΙΑΣ & 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

128.460,18 

 
0619.001:Έσοδα σύμφωνα με άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 περί εξόφλησης οφειλών: 423.818,55 € 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Έσοδα σύμφωνα με άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 περί «εξόφλησης 
οφειλών» 

423.818,55 

 
1211.004: Επιχορήγηση για λειτουργία 7ης Παιδικής Εξοχής Κερατέας: 504.230,00 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Λειτουργία 7ης Παιδικής Εξοχής Κερατέας 504.230,00 

 
1211.007:Επιχορήγηση για εκλογική αποζημίωση: 7.560,00 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Επιχορήγηση για εκλογική αποζημίωση 7.560,00 

 
1211.008: Υλοποίηση Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»: 3.106,93 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Υλοποίηση Προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ 3.106,93 

 
1214.001: Μισθοδοσία υπαλλήλων ΚΕΠ: 1.757,36 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Μισθοδοσία υπαλλήλων ΚΕΠ 1.757,36 

 
1214.002: Επιχορήγηση για πολιτική προστασία-πυροπροστασία: 89.265,90 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Επιχορήγηση για πολιτική προστασία-πυροπροστασία 89.265,90 

 
1214.011: Επιχορήγηση για ένδεια –Κοινωνικό Παντοπωλείο: 15.250,00 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Επιχορήγηση για ένδεια –Κοινωνικό Παντοπωλείο  15.250,00 

 
1311: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ): 211.570,00 
ευρώ  
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (Σ.Α.Τ.Α.) 211.570,00 

 
1312: Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων: 47.200,00 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 47.200,00 

 
1321.001: Βρεφονηπιακός Σταθμός Λαυρίου Στράβωνος Ο.Τ. 203: 24.410,37 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Βρεφονηπιακός Σταθμός Λαυρίου Στράβωνος Ο.Τ. 203 24.410,37 

 
1321.002 Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου: 455.039,74 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου 455.039,74 

 
1321.006: 4οΔημοτικό Σχολείο Κερατέας-4ο Νηπιαγωγείο αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
γυμναστηρίου: 37.029,40 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

4οΔημοτικό Σχολείο Κερατέας-4ο Νηπιαγωγείο αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων γυμναστηρίου 

37.029,40 

 
1321.007: Βρεφονηπιακός σταθμός  στο ΟΤ 123 Κερατέα: 298.573,05 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Βρεφονηπιακός σταθμός  στο ΟΤ 123 Κερατέας 298.573,05 

 
1322.001: Επιχορήγηση για απόκτηση  διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη: 195.775,63 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Επιχορήγηση για απόκτηση  διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη  195.775,63 

 
1322.016: Έργα υποδομής ανάπλασης ενοποίησης χώρων πρασίνου περιοχής ιστορικού κέντρου 
Λαυρίου: 258.116,98 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Έργα υποδομής ανάπλασης ενοποίησης χώρων πρασίνου 
περιοχής ιστορικού κέντρου Λαυρίου  

258.116,98 
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1323.002: Επιχορήγηση από διαχείριση έργου SULFANET 4U INTERREGIVG-EE: 21.906,48 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Επιχορήγηση από διαχείριση έργου SULFANET 4U 
INTERREGIVG-EE  

21.906,48 

Για την είσπραξη εσόδων έτους 2014 εκδόθηκαν γραμμάτια είσπραξης από 1 έως 1097, τα δε ποσά είναι 
κατατεθειμένα στα υποκαταστήματα Ε.Τ.Ε. και Eurobank Λαυρίου, καθώς και στο υποκατάστημα της Alpha  
Bank Κερατέας. 
ΕΞΟΔΑ 
Το Γενικό Σύνολο των πιστώσεων που διατέθηκε για την πληρωμή των δαπανών ανήλθε στο ποσό των 
14.417.050,23 ευρώ το οποίο κατά υπηρεσία παρατίθεται στους συνημμένους απολογιστικούς πίνακες 
εξόδων. 
Για την πληρωμή των δαπανών εκδόθηκαν τα υπ’ αριθ.1 έως 245 σειρά  Α’  και 1 έως 2.238  σειρά Β’, 
χρηματικά εντάλματα στα οποία είναι προσαρτημένα τα προβλεπόμενα από το νόμο παραστατικά στοιχεία 
και δικαιολογητικά. 
Από τα παραπάνω εντάλματα δεν εξοφλήθηκαν 14 ΧΕΠ ποσού 48.379,26 ευρώ τα οποία ακυρώθηκαν. 
Παρατίθεται ο πίνακας ακυρωμένων χρηματικών ενταλμάτων: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 31 ΠΑΡ.4 ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ 
ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΕΠ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε 3.444,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 01/07/13 ΕΩΣ 
31/10/13 

00-6737.003 Α 188 10-Οκτ-14 

ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΧΡ.  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4.157,40 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  Ζ΄ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

15-6482.001 Α 189 13-Οκτ-14 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε 4.305,00 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΕ" 00-6737.004 Α 220 28-Νοε-14 

ΣΤΟΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 101,11 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΟΥ (ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ) ΑΠΌ 20/11/2014 ΕΩΣ 
30/11/2014 

20-6054.001 Α 228 05-Δεκ-14 

ΣΤΟΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 378,56 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΟΥ (ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ) ΑΠΌ 20/11/2014 ΕΩΣ 
30/11/2014 

20-6041.001 Α 228 05-Δεκ-14 

ΛΙΑΠΗ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 0,01 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 
4/6/2014 ΕΩΣ 3/12/2014 

00-6031.001 Β 882 02-Ιουν-14 
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ΔΙΓΑΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 700,00 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ 
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 
ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ 148/2013 
ΑΠΟΦ.Δ.Σ.ΑΚΥΡΟ Χ.Ε 2013 

80-8115.001 Β 1096 16-Ιουλ-14 

THALPOS A.B.E.E. 
(DUNLOPILLO) 3.690,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΠΝΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ζ΄ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

15-6482.001 Β 1631 21-Οκτ-14 

ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝ.  
ΚΩΝ/ΝΟΣ 2.902,80 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ  Ζ΄ ΠΑΙΔΙΚΗ  
ΕΞΟΧΗ  ΚΕΡΑΤΕΑΣ  ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

15-6482.001 Β 1647 27-Οκτ-14 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ) 

21.455,67 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ 12ο 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
"ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ" 

30-7311.008 Β 1707 04-Νοε-14 

ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΙΩΑΝ. 2.041,80 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΚΗΗ-5520 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ) 

80-8115.001 Β 1793 19-Νοε-14 

ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΙΩΑΝ. 2.152,50 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ-
3088 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ) 

80-8115.001 Β 1794 19-Νοε-14 

ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΙΩΑΝ. 393,60 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠ  ΑΡΙΘΜ. 
ΚΗΗ-5520 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

20-6263. Β 1883 26-Νοε-14 

ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΙΩΑΝ. 467,40 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠ  ΑΡΙΘΜ. 
ΚΗΗ-5520 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

20-6671. Β 1883 26-Νοε-14 

ΝΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. Ε. 0,01 Α 00-6031.001 Β 1909 01-Δεκ-14 

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ Π. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 2.189,40 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ 
(ΜΟΝΤΕΛΟ COUNTAX C 800H/48) 
TOY ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

35-6671. Β 2079 11-Δεκ-14 

Σύνολο  48.379,26 €      
 
Από τα ακυρωθέντα εντός του έτος 2014 χρηματικά εντάλματα επανεκδόθηκαν και πληρώθηκαν το έτος 
2015  με  νέα αρίθμηση  τα ΧΕΠ Α188, Α 189, Β 1631, Β 2079. 
Τα ΧΕΠ Α 220 & Α 228  απορρίφθηκαν από τον Επίτροπο. 
Τα ΧΕΠ Β1647, 1793, 1794, 1883 δεν επανεκδόθηκαν λόγω οφειλής του προμηθευτή σε Δ.Ο.Υ. 
Τα ΧΕΠ Β 1707, Β 1096 δεν επανεκδόθηκαν το 2015. 
Ύστερα από τα ανωτέρω αναφερόμενα η οικονομική κατάσταση του Δήμου για το έτος 2014 έχει ως εξής: 

ΕΣΟΔΑ 16.896.897,54 ευρώ             
ΕΞΟΔΑ  14.417.050,23 ευρώ               
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To χρηματικό υπόλοιπο μεταφέρθηκε στη χρήση του οικονομικού έτους 2015 με το υπ’ αριθμ.1 γραμμάτιο 
είσπραξης ποσού 2.479.847,31 ευρώ. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω υποβάλλουμε τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός διαχείρισης 
όπως ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175 και παρακαλούμε για τις δικές σας 
ενέργειες». 

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

η Οικονομική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) 

− του άρθρου 26 του Ν.3202/2003 (ΦΕΚ 284/Α’ 11-12-2003 

− την αρ. πρωτ:14600/16.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
 ήλεγξε τους λογαριασμούς και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
η βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών έγιναν νομότυπα και σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις και προτείνει την υποβολή του απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου 
Λαυρεωτικής, στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. 

 
ΘΕΜΑ: Προέλεγχος ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων Δήμου Λαυρεωτικής διαχειριστικής 
χρήσης 2014 (περίοδος 01.01.2014 – 31.12.2014) 
Αρ. Απόφ.: 161/2015    

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 «προελέγχου ισολογισμού και 

οικονομικών καταστάσεων Δήμου Λαυρεωτικής διαχειριστικής χρήσης 2014», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Λαυρεωτικής που περιλαμβάνουν 
τον ισολογισμό της χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, 
τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, καθώς και το προσάρτημα του ισολογισμού, όπως αυτά 
υποβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το 
άρθρο 163 του Ν.3463/2006, παρ.1 & 2 «Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία 

του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του 

οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με 

το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από 

τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 
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 Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, 

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

Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα 

αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο». 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α) την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2014 (ισολογισμός, λογαριασμός 
αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα 31/12/2014) 
Β) τη διαβίβαση των οικονομικών καταστάσεων 31.12.2014 στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής προς 
έγκριση, συνοδευόμενα με την ακόλουθη έκθεση: 

ΔΗΜΟΣ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗ 2014 (1/1/2014  -  31/12/2014) 

 
Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Σύμφωνα με  το νόμο σας υποβάλουμε  την  Έκθεση  της  Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρεται στην 
απερχόμενη χρήση 2014.  
Α. ΓΕΝΙΚΑ  
Η  κλειόμενη χρήση 2014 χαρακτηρίζεται κυρίως  από τα παρακάτω: 
1. Συνεχίστηκε με επιτυχία η μείωση των συνολικών υποχρεώσεων του Δήμου. Οι συνολικές υποχρεώσεις 
ανέρχονται στις 31/12/2014 στο ποσό € 5.870 χιλιάδες, αλλά σε αυτές περιλαμβάνονται και  υποχρεώσεις 
ποσού € 430 χιλιάδες οι οποίες εξοφλήθηκαν με επιχορήγηση που λήφθηκε στις 15/01/2015 καθώς και 
υποχρεώσεις της ΕΝΕΛ Α.Ε., ποσού € 183 χιλ..  
2. Συνεχίστηκε με επιτυχία η μείωση των οργανικών εξόδων και η συγκράτηση τους όπου αυτό ήταν 
δυνατόν. Η μείωση των εξόδων αυτών απορρόφησε τη μείωση των οργανικών εσόδων και είχε ως 
αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και την εμφάνιση  
καθαρού πλεονάσματος. Αποτέλεσμα των ως άνω είναι η σημαντική αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων σε 
σχέση με την προηγούμενη χρήση. 
3. Ενισχύθηκε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Δήμου το οποίο καλύπτει πλέον το 95% περίπου του 
πάγιου ενεργητικού.  
Στη συνέχεια θα παραθέσουμε με σχόλια και ειδικές  αναφορές  τα κυριότερα κονδύλια των οικονομικών 
καταστάσεων.  
Β. ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1. Επενδύσεις  
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Στον κατωτέρω  πίνακα  εμφανίζονται  σε αξίες κτήσης (σε  χιλιάδες € )  τα  μεγέθη των περιουσιακών  
στοιχείων  που  υπήρχαν στο τέλος της προηγούμενης χρήσης 2013 καθώς και αυτά που αποκτήθηκαν ή  
κατασκευάστηκαν  κατά τη  διάρκεια  της χρήσης. 
 
        Περιουσιακά  στοιχεία  του Δήμου (ποσά σε χιλιάδες €) 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2013 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑΣ 
– ΔΩΡΕΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟ ΛΟΓ.15 ΣΤΟ 2014 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
-ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
31/12/2014 

Γήπεδα  οικόπεδα 10.164 0  10.164 

Κτίρια και τεχνικά έργα 29.322 1.979  31.301 

Μηχανήματα 1.372 5  1.377 

Μεταφορικά Μέσα 2.832 1  2.833 

Έπιπλα και λ. Εξοπλισμός 1.703 25  1.728 

Σύνολο 45.393 2.010  47.403 

   
 - Οι μεταβολές των λογαριασμών «Κτίρια και τεχνικά έργα» και  «μηχανήματα» οφείλονται: 
α) στη μεταφορά από το λογ/σμό 15 του έργου «4ο Δημοτικό σχολείο-4ο Νηπιαγωγείο- αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων Γυμναστηρίου  Κερατέας» ποσού € 943 χιλιάδων περίπου 
β) στη μεταφορά από το λογ.15  του έργου   «Κατασκευή εσωτ. δικτύου αποχ/σης Αγ.Κωνσ/νου ποσού € 
57 χιλιάδων περίπου 
γ) στη μεταφορά από το λογ/σμό 15 του έργου «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης-αμιαντ/νων Κερατέας 
ποσού € 979 χιλ. περίπου 
- Η μεταβολή στο λογαριασμό «μηχ/τα και μηχ/κός εξοπλισμός» κατά € 5 χιλ.περίπου οφείλεται στην  αγορά 
αντλίας λυμάτων  αντλιοστασίου στο βιολογικό Κερατέας. 
- Η μεταβολή στο λογαριασμό «μεταφορικά μέσα» κατά € 1 χιλ. οφείλεται στην απόκτηση ενός δικύκλου 
από την υπό εκκαθάριση ΕΝΕΛ ΑΕ. 
- Η μεταβολή στο λογαριασμό «έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός», οφείλεται:  
α) στην αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκροτημάτων κατά ποσό € 9 χιλιάδες  
β) επίπλων & λοιπού εξοπλισμού κατά ποσό € 1 χιλιάδες περίπου και  
γ) λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού (πινακίδες οδοσήμανσης Αγίου Κωνστ/νου)κατά ποσό € 15 χιλιάδες 
περίπου.  
           
 
 
Έργα  κοινής χρήσης 
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ΕΙΔΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2013 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΛΟΓΩ 
ΑΓΟΡΑΣ – ΔΩΡΕΑΣ - 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΛΟΓ.15 
ΣΤΟ 2014 

ΣΥΝΟΛΟ 
31/12/2014 

Πλατείες  πάρκα 2.765 0 2.765 

Οδοί  οδοστρώματα 4.543 3.490 8.033 

Πεζοδρόμια 340 0 340 

Ηλεκτροφωτισμός 725 300 1.025 

Λοιπές εγκαταστάσεις 7.688 0 7.688 

Σύνολο 16.061 3.790 19.851 

Η προσθήκη στο λογαριασμό «Οδοί-οδοστρώματα», οφείλεται  
 α) στη μεταφορά από το λογ/σμό 15 του έργου: «Αποκατάσταση και συντήρηση ασφαλτοτάτηπα 
Κερατέας» ποσού € 454 χιλ και  
β) Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Λαυρίου ποσού € 3.036 χιλ. περίπου. 
Η προσθήκη στο λογαριασμό «Ηλεκτροφωτισμός», οφείλεται στη μεταφορά από το λογ/σμό 15 του έργου 
«Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτρ/σμού στη κεντρική πλατεία και πεζόδρομο Ερμού Λαυρίου». 
        Έργα  σε εκτέλεση  και προκαταβολές (ποσά σε χιλιάδες €) 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2013 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
ΣΤΟ 2014 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ-
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΤΟ 2014 

ΣΥΝΟΛΟ 
31/12/2014 

Έργα σε εκτέλεση 17.107 2.075 5.978 13.204 

 
Στα έργα υπό εκτέλεση έχουν καταχωρηθεί εκείνα ,τα οποία μέχρι 31/12/2014 ήταν σε εξέλιξη και 
συνεχίζονται και στην επόμενη χρήση 2015. Τα  έργα αυτά  είναι τα ακόλουθα: (ποσά σε χιλιάδες €) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
31/12/2014 

Αγορά κτιρίου ΕΥΤΕΡΠΗΣ Λαυρίου (προκαταβολή) 861 

Κατασκευή έργου Πολιτιστικό κέντρο Ποντίων 204 

Απαλλοτριωθέν οικόπεδο μεταξύ των ΟΤ1 94-ΟΤ 195 Κερατέας 90 

Έργο αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου 743 

Κατασκευή βρεφονηπιακού  σταθμού στο Ο.Τ 123 Κερατέας 1.968 

Επέκταση δικτύου ύδρευσης για συνδ. Περιφ/κης οδού ΝΑΤΟ  2 

Έργα υποδομής-ανάπλαση-ενοποίηση χώρων πρασίνου ιστορικού κέντρου 
Λαυρίου (έργο που έχει αναληφθεί από την Περιφέρεια) 

6.938 

Κτ.απ.μελ.γεω.υδρ.ρεμ.περ.πολ.Σπηλιαζέζα-Αγιασμόθι  40 

Μελέτη πολεοδόμησης (Α,Β,Γ Λιμανάκια) Δασκαλειού 60 
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Μελέτη κτηματογράφησης-πολ/σης πράξης εφαρμογής .Κερατέας 367 

Μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης Πανοράματος-Αγ. Μαρίνα 695 

Μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης περιοχή Περιγιάλι-Τσονίμα  1.107 

Μελέτη για την ανέγερση πνευματικού κέντρου συλλ.Ποντίων 11 

Μελέτη γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Λαυρ. & τροπ/ση ήδη υπάρχοντος 118 

ΣΥΝΟΛΑ 13.204 
       Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία κοινής χρήσης αποσβένονται σύμφωνα  με το Π.Δ. 315/1999 ενώ για 
τα λοιπά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία εφαρμόζονται οι συντελεστές απόσβεσης του Ν. 
4172/2013 άρθρο 24. 
        Λοιπά έξοδα εγκατάστασης (ποσά σε χιλιάδες €) 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2013 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
ΣΤΟ 2014 

ΣΥΝΟΛΟ 
31/12/2014 

  Έξοδα εγκατάστασης 2.458 163 2.621 

Η μεταβολή στα λοιπά έξοδα εγκατάστασης οφείλεται: 
α) στην αγορά προσωπικών Η/Υ, οθονών & πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών του δήμου € 1 χιλίων περίπου και αγορά μηχανήματος χρονοπαρουσίας ποσού € 2 χιλιάδων 
περίπου. 
β) σε δύο μελέτες  (επέκταση σχεδίου πόλης στις περιοχές Πράσινη Αλεπού-Οξυγόνο) ποσού € 84 χιλιάδων 
περίπου & (Αειφόρος χρήση των πρώην εγκαταλελειμμένων χώρων SULFANET) ποσού  € 76 χιλιάδων 
περίπου οι οποίες  μεταφέρθηκαν  στο λογαριασμό έξοδα εγκατάστασης 
Επίσης στις επενδύσεις  από λογιστικής πλευράς περιλαμβάνεται και το ποσό του λογαριασμού «τίτλοι 
πάγιας επένδυσης»,  € 385 χιλιάδες περίπου,  το οποίο  αφορά την αξία κτήσης για την απόκτηση  των 
κατωτέρω αξιόγραφων- πλην αυτών της Μυτιληναίος Α.Ε. ποσό € 3.971,29 που στον ισολογισμό 
εμφανίζεται στο κυκλοφορούν ενεργητικό και στον λογαριασμό «χρεόγραφα», μείον τις προβλέψεις 
απομείωσης τους. 
(Σημειώνεται σε  €, η αξία αποτίμησης και η τρέχουσα αξία αυτών). 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα και τίτλους πάγιας επένδυσης 
     

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΑΞΙΑ 

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗΛ 342.511 342.511 796.457 

ΔΕΥΑΤΗΛ 20.000 20.000 12.395.627 

Ενεργειακή Λαυρίου Α.Ε (ΕΝΕΛ ) 436.834 0 0 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 49.890 0 0 

ΒΕΠΕ Κερατέας ΑΕ 19.437 19.437 505.036 
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ΔΑΝΕΤΑΚ ΑΕ 81.000 0 0 

ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ 3.082 2.784 1.378 

Μυτιληναίος Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων  3.971 1.069 1.011 

ΣΥΝΟΛΑ 956.725 385.801 13.699.509 
Ανακόλουθα με τον ανωτέρω πίνακα, στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014, εμφανίζεται 
σημαντική υποτίμηση από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων ποσού € 571 χιλιάδες περίπου. Αυτό 
συμβαίνει διότι σύμφωνα με το Π.Δ. 315/99 στο οποίο και στηρίχτηκε η σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων του Δήμου, σε τρέχουσες αξίες αποτιμήθηκαν μόνο οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα των 
ανωνύμων εταιρειών, ενώ οι λοιπές συμμετοχές (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ.-.ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗΛ κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν σε αξίες 
κτήσεως. 
Η συνολική τρέχουσα αξία της ΒΕΠΕ Κερατέας Α.Ε, όπως αυτή προκύπτει από τον τελευταίο (31/12/2014) 
δημοσιευμένο ισολογισμό της ανέρχεται στο ποσό των € 1.683.454,52 (Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων). 
Η οικονομική διεύθυνση του δήμου εφαρμόζοντας την αρχή της συντηρητικότητας αποτίμησε τη συμμετοχή 
αυτή στη χαμηλότερη αξία ανάμεσα στην αξία κτήσεως και την τρέχουσα. 
Επίσης διαγράφηκε από τα βιβλία του Δήμου η συμμετοχή της ΕΔΕΧΥ, συνολικής αξίας κτήσης ποσό € 
6.000,00 διότι η επιχείρηση αυτή δεν υφίσταται πλέον. 
 Τέλος μεταφέρθηκε στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, ποσό € 1.607.563,00, που αφορά απαίτηση του 
Δήμου μας από την ΒΕΠΕ Κερατέας Α.Ε., διότι εκτιμούμε ότι το ανωτέρω ποσό θα εισπραχθεί 
μακροπρόθεσμα. Το ποσό αυτό εμφανιζόταν μέχρι 31/12/2013, στο λογαριασμό «Χρεώστες διάφοροι», ο 
οποίος μειώθηκε ισόποσα στην κλειόμενη χρήση 2014. 
 
2.  Απαιτήσεις 
Το συνολικό ποσό των απαιτήσεων από πελάτες  κατά την 31/12/2014 ανερχόταν στο ποσό  € 
5.564.702,41. Το σύνολο των απαιτήσεων αφορά ποσά που απαιτούνται από τους δημότες  και τα οποία   
προσδιορίστηκαν  κυρίως κατά την έκδοση  των χρηματικών καταλόγων και δευτερευόντως από «οίκοθεν»  
βεβαιωθέντα έσοδα.   
Αναλυτικά το παραπάνω ποσό αφορά: 

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 
Δημοτ.τέλη καθαρ/τας και ηλεκρ/σμού 1.129.425,08 

Τ.Α.Π 119.684,49 

Τέλος χρήσης κοινόχρ.χώρων & πεζοδρομίων 66.600.31 

Τέλος επί  ακαθαρ. εσόδων επιτηδευματιών & παρεπιδημούντων 63.517,36 

Μισθώματα αστικών ακινήτων  213.871,41 

Έσοδα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ 61.775,00 
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Εισφορές λόγω επέκτασης σχεδίων διαφ. περιοχών Κερατέας 136.440,27 

Διάφορα έσοδα νεκροταφείου 42.755,50 

Τέλος ρύπανσης Κερατέας 343.209,60 

Εισφορά σε χρήμα Λεγραινών 249.893,85 

Φόρος ηλεκτρ/νων χώρων(ΦΗΧ) 104.484,34 

Διάφοροι καταλογισμοί Λαυρίου 23.650,28 

Λοιπά έσοδα 4.388,27 

Διάφορα πρόστιμα 239.769,72 

Ύδρευση & αποχ/ση  Κερατέας & Αγ. Κωνσταντίνου 2.462.259,26 

Παραχ/ση δικ.χρησ.παραλ & εκμίσθ. αναψυκτηρίου 68.055,05 

Φόρος & χαρτ/μο μισθωμάτων 7.700,51 

ΦΠΑ ύδρευσης & αποχ/σης 227.222,11 

ΣΥΝΟΛΟ 5.564.702,41 
Ο Δήμος στην κλειόμενη χρήση 2014, σχημάτισε πρόβλεψη για ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις 
συνολικού ποσού € 472  χιλιάδες  περίπου επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα χρήσεως. 
Από την αιτία αυτή το σύνολο των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ανέρχεται στις 31/12/2014 στο 
ποσό € 2.702.911,14. 
Στις απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται επίσης: 
1)  α) Δεσμευμένος λογαριασμός καταθέσεων συνολικού ποσού € 20 χιλιάδων περίπου, ο οποίος περιέχει 
δεσμευμένα ποσά από την τράπεζα EUROBANK από τα οποία εξοφλούνται οι τρέχουσες τοκοχρεωλυτικές 
δόσεις του δανείου της εν λόγω τράπεζας. 
       β) Ποσό € 177 χιλ. περίπου που δέσμευσε ο προμηθευτής ΜΑΚΡΑΚΗΣ Ι. & Δ. ΕΠΕ από τον 
λογαριασμό όψεως της EUROBANK όπου είναι κατατεθημένο το επενδυτικό δάνειο για αγορά οικοπέδου 
στο Ο.Τ. 169 Α        
      γ) Ποσό € 68 χιλ. περίπου που δέσμευσε το ΕΘΝΙΚΟ &  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
από τον λογαριασμό όψεως της ALPHA Τράπεζας. 
2) Απαίτηση από τέλη & ΟΓΑ χαρτοσήμου  βεβαιωμένων μισθωμάτων που αποδόθηκαν στη Δ.Ο.Υ ποσού 
€ 7 χιλιάδων περίπου. 
3) Απαίτηση-υπόλοιπο  ΦΠΑ προς συμψηφισμό ποσού € 73 χιλιάδες περίπου. 
4) Προκαταβολή φόρου εισοδήματος (για πρώτη φορά) ποσού € 30 χιλιάδες περίπου. 
5) Απαίτηση από εγγύηση ενοικίων ποσού € 20 χιλιάδες  περίπου που ήρθε από ΔΗΚΕΔΗΛ. 
6) Απαίτηση επιχορήγησης από Περιφέρεια Αττικής ποσού € 430 χιλιάδες για εκδοθέν τιμολόγιο τον 12Ο 
του 2014 του έργου « Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Λαυρίου», η οποία εισπράχθηκε στις 15/01/2015. 
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3. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού 
Ο Δήμος θέλοντας να τηρήσει την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, τηρεί μεταβατικούς λογαριασμούς 
σε όλη τους την έκταση. Η πλήρης ανάλυση των μεταβατικών αυτών λογαριασμών και του περιεχομένου 
τους, παρατίθεται αναλυτικά στην παράγραφο 17 του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων.  
 
4. Ίδια κεφάλαια 
Αυξημένα εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις τα ίδια κεφάλαια.    
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ €) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΡΕΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ 
ΑΞΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΤΕ
Σ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕ
ΙΣ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 
(ΕΛΛΕΙΜΑ) ΕΙΣ 
ΝΕΟΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1/1/2014 17.069 2.608 -288 29.702 -2.388 46.703 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 
(ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ μείον 
ΦΟΡΟΙ) 

  -4  610 606 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 
(Αναπόσβεστες) 

   746  746 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

424     424 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2014 

17.493 2.608 -292 30.448 -1.778 48.479 

 
Από το ανωτέρω πίνακα προκύπτει σαφώς ότι η οικονομική θέση του Δήμου βελτιώθηκε σημαντικά τη 
χρήση 2014.  
 
5. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
 
Ανάλυση των προβλέψεων 31/12/2014 (ποσά σε χιλιάδες €) 

Είδος πρόβλεψης Ποσό   31/12/2014 Ποσό 
31/12/2013  

Για αποζημίωση προσωπικού 101 94 

Για εκκρεμείς δίκες            2.822 2.621 

Πρόβλεψη για επιστροφή επιχορήγησης για οφειλές ΕΥΔΑΠ 1.222 1.222 

Πρόβλεψη για επί πλέον ζημία  ΕΝΕΛ Α.Ε. 91 91 

Για έξοδα προηγουμ. Χρήσεων (Φ.Α.Π.) 24 24 

Για επισφαλείς απαιτήσεις 2.703 2.231 

ΣΥΝΟΛΟ 6.963 6.283 
 
Αναλυτικότερη αναφορά στις εκκρεμείς δίκες παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων.  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 15 από 21 

Ποσό € 1.222 χιλιάδες αφορά πρόβλεψη για ζημιά που ενδεχομένως θα προκύψει κατά τα έτη 2015 μέχρι 
και 2020 σύμφωνα με την ΚΥΑ 38560/26.09.2013. Το ποσό αυτό αφορά συνολικές υποχρεώσεις προς την 
ΕΥΔΑΠ (του Δήμου κατά ποσό € 354 χιλιάδες και της ΔΕΥΑΤΗΛ κατά ποσό € 868 χιλιάδες περίπου),  οι 
οποίες εξοφλήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο και πιθανότατα θα μειώσουν τα έσοδα του Δήμου στις προ 
αναφερόμενες χρήσεις. Με βάση την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων κρίθηκε σκόπιμο να εγγραφεί η 
σχετική πρόβλεψη έτσι ώστε να εμφανιστούν ορθά τα έσοδα του Δήμου στις χρήσεις αυτές. 
Εάν τελικά μειώσουν τα έσοδα του Δήμου τις επόμενες χρήσεις, για το ποσό € 868 χιλιάδες που αφορά 
οφειλές της ΔΕΥΑΤΗΛ προς την ΕΥΔΑΠ, θα πρέπει το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει εάν τα ποσά 
αυτά θα αναζητηθούν από τη Δημοτική επιχείρηση η όχι. Η οικονομική επιτροπή σχηματίζοντας την 
ανωτέρω πρόβλεψη έχει ήδη βαρύνει τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης και τα ίδια κεφάλαια του 
Δήμου, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε επόμενα δημοτικά συμβούλια να αποφασίσουν γνωρίζοντας 
ότι για το ποσό αυτό (€ 868 χιλιάδες) ο Δήμος έχει ήδη δεχθεί στις οικονομικές του καταστάσεις τη ζημιά 
από την διαγραφή της απαίτησης από την ΔΕΥΑΤΗΛ.  
 
6. Υποχρεώσεις 
*  Το σύνολο των υποχρεώσεων του δήμου κατά την 31/12/2014 ανέρχεται σε  €  5.869.756,00  και 
αναλυτικά έχει ως εξής:  

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟ 31/12/2014 ΠΟΣΟ 31/12/2013 
Δάνεια τραπεζών 3.022.162,77 3.281.754,74 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  847.637,12 1.271.455,68 

Προμηθευτές  1.509.361,48 745.147,12 

Φόροι και τέλη    260.968,17 310.869,80 

Λοιπές υποχρεώσεις 229.626,46 228.287,98 

Σύνολο 5.869.756,00 5.837.515,32 
        Οι  υποχρεώσεις οφείλονται στη συνολική δραστηριότητα του Δήμου και εξοφλούνται   στον βαθμό 
και την έκταση που  επιτρέπει η ταμιακή ρευστότητα του δήμου. 
       Τo σύνολο των υποχρεώσεων αν και εμφανίζει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση αυτό 
οφείλεται: 
 α) στο  φόρο εισοδήματος από ενοίκια και τόκους που εφαρμόζεται για πρώτη φορά.    
 β) στην υποχρέωση από ΕΝΕ.Λ για το Πολιτιστικό Κέντρο Ποντίων – ΜΑΚΡΑΚΗΣ Ι. &  Δ. ΕΠΕ σύμφωνα 
με την 161/2013 Αποφ. Δ.Σ.  
 γ) στην υποχρέωση για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Λαυρίου» - ΚΟΙΝ/ΞΙΑ  ΔΙΑΤΟΝΟΣ-ΥΡΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ η οποία εξοφλήθηκε με επιχορήγηση που ελήφθη 15/01/2015. 
Πρόσθετες  πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από το λογιστήριο του Δήμου. 
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7. Επιχορηγήσεις   πάγιων επενδύσεων 
Οι αναπόσβεστες επιχορηγήσεις των πάγιων επενδύσεων   την 31/12/2014 ανέρχονται στο ποσό των  € 
30.448 χιλιάδων (υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης € 29.701 χιλιάδες).  Στη χρήση 2014 αναλογούν 
(εισπράχθηκαν για έργα)  επιχορηγήσεις συνόλου ποσού € 1.829  χιλιάδων. Στο ποσό  των € 1.829 χιλ. 
ενδεικτικά αναφέρουμε το ποσό € 296 χιλ. που αφορά την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 
Κερατέας, ποσό € 258 χιλ. για το έργο υποδομή-ανάπλαση-ενοποίηση χώρων πρασίνου ιστορικού κέντρου 
Λαυρίου, ποσό € 393 χιλ. για το έργο αποχέτευσης ακαθ/των οικισμού Αγ. Κωνσταντίνου κ.λ.π…Οι 
επιχορηγήσεις αφορούσαν κατά κανόνα τεχνικά έργα. Υπενθυμίζουμε ότι, από λογιστικής πλευράς,  τα 
ποσά των επιχορηγήσεων που εμφανίζονται  στον ισολογισμό,  δεν συνιστούν  έσοδα της χρήσης στην 
οποία εισπράχθηκαν,  όπως αυτό συμβαίνει στο δημόσιο λογιστικό, αλλά   καλύπτουν  ολικά ή μερικά  την 
αξία των επιχορηγούμενων  παγίων, και στα έσοδα κάθε χρήσης μεταφέρεται το ποσό  που αναλογεί στην 
αξία των αποσβέσεων των επιχορηγηθέντων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Έτσι στην παρούσα χρήση 
από το ποσό των επιχορηγήσεων μεταφέρθηκε στα έσοδα το ποσό των € 1.125  χιλιάδων περίπου.   
 
8. Έσοδα    
Στον  πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα ποσά των εσόδων της χρήσης  όπως αυτά απεικονίζονται 
κατά  κατηγορίες με βάση το  διπλογραφικό  λογιστικό σύστημα.   
 

ΛΟΓΑΡ. ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ 2014 
 

2013 

70 Πωλήσεις  εμπορευμάτων(νερού) & προσκυρώσεις 2.053.729,69 2.181.915,67 

72 Φόροι  εισφορές πρόστιμα προσαυξήσεις 1.191.326,86 1.191.353,39 

73 Τέλη και δικαιώματα  (υπηρεσίες) 5.016.900,72 4.915.903,02 

74 Επιχορηγήσεις  για λειτουργικές δαπάνες 3.882.346,40 4.396.703,59 

75 Αλλά έσοδα   (παρεπόμενα)-δωρεές 234.964,06 292.028,75 

76 Έσοδα κεφαλαίου  (τόκοι,  μερίσματα  κ.λ.π) 17.636,72 11.555,58 
  Σύνολο 12.396.904,45 12.989.460,00 

81.01 Έκτακτα Έσοδα 1.125.979, 01 944.924,56* 

82.01 Έσοδα προηγ χρήσεων 778.214,05 610.502,28 

 84 Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων 0,00 27.057,03 

  Σύνολο   1.904.193,06   1.582.483,87 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  14.301.097,51 14.571.943,87 

 
• Αφαιρέθηκε ποσό € 3.491.261,22 που αφορούσε έκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, λόγω μεταβολής του λογιστικού χειρισμού σύμφωνα με την 
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απάντηση 1488/04,06,2015 του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. (βλέπε παράγραφο 22 
του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων) 

       Η μεταβολή των εσόδων κατά ποσό € 232.929,15 οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές ανά λογαριασμό: 
Α) Λογ/σμός 70 –Μείωση κατά ποσό € 128 χιλ. περίπου  λόγω μειωμένης κατανάλωσης ύδατος. 
Β) Λογ/σμός 72 – Δεν παρουσιάζει σημαντική  μείωση 
Γ) Λογ/σμός 73- Αύξηση κατά ποσό € 101 χιλ. περίπου η οποία οφείλεται ενδεικτικά στην αύξηση των τελών  
καθ/τας και ηλεκτρ/σμού κατά ποσό € 275 χιλ. περίπου, στη μείωση εσόδων από δικαιώματα σύνδεσης & 
επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης € 50 χιλ., μείωση στα έσοδα από υπηρεσία αποχέτευσης € 48 χιλ. 
περίπου, στη μείωση του ΤΑΠ κατά € 47 χιλ. περίπου, μείωση από τέλος διαφήμισης  € 17 χιλ. περίπου, 
και μείωση εσόδων από νεκροταφείο € 12 χιλ. περίπου.  
Δ) Λογ/σμός  74 –Μείωση κατά ποσό € 514 χιλ. περίπου η οποία οφείλεται : 
1) στη μείωση των ΚΑΠ κατά ποσό € 26 χιλ. περίπου  2) σε μείωση κατά ποσό € 488  χιλ 
περίπου των επιχορηγήσεων από άλλους φορείς (ενδεικτικά : επιχορήγηση για υλοποίηση προγράμματος 
«Βοήθεια στο σπίτι»  μείωση κατά ποσό € 9 χιλ.  περίπου,  της επιχ/σης για μισθοδοσία ΚΕΠ μείωση  κατά 
ποσό € 6 χιλ. περίπου, λοιπές επιχορηγήσεις μη αναλογούσες σε επενδύσεις ποσού € 338 χιλ. περίπου).   
Ε) Λογ/σμος  75-Μείωση  κατά ποσό € 57 χιλ  
ΣΤ) Λογ/σμός 76- Αύξηση κατά ποσό €  3,5 χιλ. περίπου, λόγω μεγαλύτερου ταμειακού αποθέματος  
Ζ) Λογ/σμός 81.01 –Αύξηση κατά ποσό € 219 χιλ. περίπου ή οποία οφείλεται : 
στην αύξηση κατά ποσό € 219 χιλιάδες περίπου των  αναλογουσών   επιχορηγήσεων που καλύπτουν τις 
διενεργηθείσες αποσβέσεις  στη χρήση 2014   των αντίστοιχα επιχορηγηθέντων παγίων, λόγω έναρξης 
διενέργειας αποσβέσεων σε σημαντικού ύψους νέες επενδύσεις.  
Η) Ο λογ/σμός 82.01 «έσοδα προηγούμενων χρήσεων»  περιλαμβάνει 1) έσοδα από τέλη καθ/τας & 
ηλεκ/σμού ποσού € 451 χιλ,2)  έσοδα επί ακαθ. εσόδων επιτηδευματιών ποσού  € 35 χιλ, 3) τέλη ακίνητης 
περιουσίας ποσού € 28 χιλ., 4) έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης € 44 χιλ., 5) τακτικά έσοδα 
από λοιπά έσοδα ποσού € 199 χιλ.  
6) έσοδα από διάφορες υπηρεσίες δημοτικού νεκροταφείου ποσού € 12 χιλ., 7) έκτακτα γενικά έσοδα  
ποσού € 6 χιλ. 8) λοιπά έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης ποσού € 1 χιλ. 
Θ) Το ποσό του λογαριασμού 84 «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων»  είναι μηδενικό λόγω 
μη αποχώρησης προσωπικού για συνταξιοδότηση το έτος 2014.  
 
9. Έξοδα  
Στον  πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα ποσά των εξόδων της χρήσης  όπως αυτά απεικονίζονται 
κατά  κατηγορίες με βάση το  διπλογραφικό  λογιστικό σύστημα.  Παρατίθενται   και τα κονδύλια της 
προηγούμενης χρήσης  (ποσά   σε  €) 
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ΛΟΓΑΡ. ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 2014 2013 

60 Αμοιβές προσωπικού 3.789.880,09 3.849.110,86 
 

61 Αμοιβές τρίτων 377.613,25 491.731,70 
 

62 Παροχές τρίτων (ΣΥΝ/ΣΕΙΣ-ΔΕΗ-ΟΤΕ- κλπ) 2.173.756,64 2.265.476,83 
 

63 Φόροι τέλη 19.578,44 13.255,62 
 

64 Διάφορα έξοδα 1.561.375,08 2.098.721,84 
 

65 Χρεωστικοί τόκοι 135.295,66 135.755,56 
 

66 Αποσβέσεις 1.832.134,21 1.942.118,58 
 

67 Χορηγίες  επιδοτήσεις δωρεές 1.435.979,19 1.610.000,00 
 

68 Προβλέψεις εκμετάλλευσης (της χρήσης) 7.159,86 63.662,50 
 

20-25-26 Αναλώσεις  εμπορευμάτων & υλικών 
(ύδρευση κυρίως) 

1.378.762,67 1.292.803,31 
 

  Σύνολο 12.711.535,09 13.762.636,80 
 

81.00 Έκτακτα Έξοδα 145.508,73 213.826,92  
 

82.00 Έξοδα προηγ χρήσεων 124.291,96 450.647,14  
 

83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 651.211,78 2.958.542,56  
 

  Σύνολο 921.012,47 3.623.016,62 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.632.547,56 
 

17.385.653,42 
 

Η  μεταβολή  στα έξοδα οφείλεται: 
α) Στο λογαριασμό 60, σε μείωση του συνολικού κόστους της μισθοδοσίας κατά ποσό €  59 χιλιάδες 
περίπου. 
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται η κίνηση του προσωπικού της χρήσης 2014. 

 XΡΗΣΗ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΜΟΝΙΜΟΙ 114  

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 32  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 3  

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8 ΜΗΝΩΝ 27 Από 1/7/14 - 28/2/15 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 ΜΗΝΩΝ 30 Από 17/3/14 έως 16/5/14 

ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 0  
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ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 1  

 
β) Στο λογ/σμό 61, υπάρχει  μείωση  συνολικά € 114 χιλιάδων και ενδεικτικά αναφέρουμε  τη μείωση 
αμοιβών ελευθ. επαγγελματιών κατά ποσό € 53 χιλ. περίπου, την μείωση των δικαιωμάτων τρίτων & ΔΕΗ 
από είσπραξη τελών κατά ποσό  € 10 χιλ. περίπου & την μείωση  δαπανών  μεταφοράς μαθητών κατά € 
43 χιλ. περίπου 
γ) Στο λογ/σμό  62  σε  μείωση κατά ποσό € 92 χιλ. από  μειώσεις  μισθωμάτων κτιρίων και λήξης εξόφλησης 
μέσα στο έτος 2013 χρηματοδοτικής μίσθωσης διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων.    
δ) Στο λογαριασμό 63 δεν παρατηρείται αξιόλογη μεταβολή. 
ε) Στο λογαριασμό 64 σε μείωση € 516 χιλ. περίπου, ενδεικτικά αναφέρουμε τη μείωση κατά € 55 χιλ. 
περίπου στα υλικά άμεσης ανάλωσης & εντύπων-γραφικής ύλης, στη μείωση κατά € 340 χιλ. περίπου στην 
εισφορά στον ΕΣΔΚΝΑ για απορρίμματα χωματερής Άνω Λιοσίων & στη μείωση κατά € 86 χιλ. περίπου 
στις λοιπές δαπάνες πυρασφάλειας.  
στ) Στο λογαριασμό 65 δεν παρατηρείται αξιόλογη μεταβολή. 
ζ) Στο λογαριασμό 66, η μείωση κατά ποσό € 110 χιλ. περίπου οφείλεται στη μεταφορά παγίων (δικτύων 
ύδρευσης & αποχέτευσης) εντός του 2013 στη ΔΕΥΑΤΗΛ. 
η) Στο λογαριασμό 67, η μείωση  κατά ποσό € 174 χιλ. περίπου οφείλεται στην μείωση  των επιχορηγήσεων 
στα ΝΠΔΔ του Δήμου και στις σχολικές επιτροπές. 
θ) Στο λογαριασμό  68, η μείωση κατά ποσό € 54  χιλ. περίπου οφείλεται στην αναγνώριση  προϋπηρεσίας 
που έγινε το έτος 2013 σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4257/2014 ορισμένων υπαλλήλων  με συνέπεια 
την αύξηση της πρόβλεψης το 2013.  
Ανάλυση των λογαριασμών, έκτακτα έξοδα, έξοδα προηγουμένων χρήσεων και προβλέψεις για έκτακτους 
κινδύνους, παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων (παράγραφος 17). 
 
10. Λοιπές Πληροφορίες 
Γενικά  
Η οικονομική διαχείριση  και της κλειόμενης χρήσης, είχε ως γνώμονα τη μείωση των εξόδων και των 
υποχρεώσεων έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα πλεονάσματα εκείνα που θα επιτρέψουν στο Δήμο να 
αναλάβει αναπτυξιακά έργα και να ανταπεξέρχεται πλήρως στις υποχρεώσεις του προς τους πολίτες. 
Οι υποχρεώσεις παραμένουν κάτω από το 50% των εσόδων του Δήμου και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 
ενισχύθηκε εκ νέου.  
Η εικόνα των οικονομικών καταστάσεων θα ήταν καλή, ακόμη και αν ο Δήμος δεν είχε λάβει την έκτακτη 
επιχορήγηση, ποσό € 3.529 χιλιάδων περίπου, στη χρήση 2013.  
Γενικά, ισχυροποιήθηκε η οικονομική θέση του Δήμου μας έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει 
στις αντιξοότητες της οικονομικής κρίσης.  
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 Κύριοι Σύμβουλοι 
Πιστεύουμε ότι έγινε η καλύτερη δυνατή προσπάθεια για την ορθή σύνταξη και παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων του Δήμου μας.  
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και σας ζητάμε να εγκρίνετε τις οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 2014.    
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 162/2015 

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: 

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/23.07.2015 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/23.07.2015 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: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 
10-6261.001 Απολύμανση κτιρίου Δημαρχείου Δημοτικής 

Ενότητας Κερατέας 5.000,00 € 763,00 € A-669 

2 20-7132.008 

Προμήθεια 1 VAN και 3 ημιφορτηγών για την 
υπηρεσία καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού 

43.788,00 € 43.788,00 € A-670 

3 25-7132.001 Προμήθεια 2 VAN 19.557,00 € 19.557,00 € A-671 
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4 30-7132.001 Προμήθεια 1 επιβατικού αυτοκινήτου 10.405,00 € 10.405,00 € A-672 

5 20-7321.001 
Ηλεκτρολογικές εργασίες & έκδοση 
πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου 18.419,36 € 1.045,50 € A-673 

6 25-6264.002 

Επισκευή τριφασικού κινητήρα στις 
εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού 
Κερατέας 7.200,00 € 1.085,00 € A-674 

7 30-7323.015 Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης 430.011,65 € 10.488,00 € A-675 

8 80-8121.002 Αγορά κτιρίου Ευτέρπης 195.775,63 € 195.775,63 € A-676 
 

 
 

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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