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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  2 5 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 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης   : 7 Σεπτεμβρίου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης   : Δευτέρα, ώρα 19:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης   : 03.09.2015 
Αριθμός μελών   : 7 
Παρόντα μέλη   : 6 
 Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ευφροσύνη Σίνη, 

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Μπουκουβάλας Λάμπρος 

Απόντα μέλη   : 1 
 Ηλίας Στουραΐτης 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ’ αριθμ.148/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού 
συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2016 
Αρ. Απόφ.: 180/2015    

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 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Κατόπιν συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2015, ελήφθη η υπ’ 
αριθμ.148/2015 απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων Δήμου 
Λαυρεωτικής για το έτος 2016. Προκειμένου η Επιτροπή να επανεξετάσει στοιχεία, τα οποία θα της δώσουν 
σαφέστερη εικόνα για την κατανομή των τελών εισηγούμαι την ανάκληση της ανωτέρω 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 
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− 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 αρ. πρωτ: 14594/16.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

− την υπ’ αριθμ.148/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την ανάκληση της υπ’ αριθμ.148/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ’ αριθμ.150/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού 
τελών Κοιμητηρίων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 
Αρ. Απόφ.: 181/2015    

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 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Κατόπιν συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2015, ελήφθη η υπ’ 
αριθμ.150/2015 απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των τελών των Κοιμητηρίων του Δήμου Λαυρεωτικής 
για το έτος 2016. Προκειμένου η Επιτροπή να επανεξετάσει στοιχεία, τα οποία θα της δώσουν σαφέστερη 
εικόνα για την κατανομή των τελών εισηγούμαι την ανάκληση της ανωτέρω 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 αρ. πρωτ: 13961/08.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

− την υπ’ αριθμ.150/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την ανάκληση της υπ’ αριθμ.150/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ’ αριθμ.151/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού 
φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΦΗΧ) Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 
Αρ. Απόφ.: 182/2015    

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 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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Κατόπιν συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2015, ελήφθη η υπ’ 
αριθμ.151/2015 απόφαση σχετικά με τον καθορισμό του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΦΗΧ)  Δήμου 
Λαυρεωτικής για το έτος 2016. Προκειμένου η Επιτροπή να επανεξετάσει στοιχεία, τα οποία θα της δώσουν 
σαφέστερη εικόνα για την κατανομή του ΦΗΧ εισηγούμαι την ανάκληση της ανωτέρω 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 

− την αρ. πρωτ: 14593/16.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

− την υπ’ αριθμ.151/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την ανάκληση της υπ’ αριθμ.151/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ’ αριθμ.152/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού 
τελών διαφήμισης Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 
Αρ. Απόφ.: 183/2015    

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 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Κατόπιν συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2015, ελήφθη η υπ’ 
αριθμ.152/2015 απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των τελών διαφήμισης του Δήμου Λαυρεωτικής για το 
έτος 2016. Προκειμένου η Επιτροπή να επανεξετάσει στοιχεία, τα οποία θα της δώσουν σαφέστερη εικόνα 
για την κατανομή των τελών εισηγούμαι την ανάκληση της ανωτέρω 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 

− 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 

− την υπ’ αριθμ.152/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την ανάκληση της υπ’ αριθμ.152/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής. 
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ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ’ αριθμ.170/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού του 
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 
Αρ. Απόφ.: 184/2015    

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 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Κατόπιν συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 26 Αυγούστου 2015, ελήφθη η υπ’ 
αριθμ.170/2015 απόφαση σχετικά με τον καθορισμό του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας & 
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2016. Προκειμένου η Επιτροπή να επανεξετάσει 
στοιχεία, τα οποία θα της δώσουν σαφέστερη εικόνα για την κατανομή των τελών εισηγούμαι την ανάκληση 
της ανωτέρω 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 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16432/17.08.2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

− την υπ’ αριθμ.170/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την ανάκληση της υπ’ αριθμ.170/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λαυρεωτικής για το 
έτος 2016 
Αρ. Απόφ.: 185/2015    

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 «επανακαθορισμού 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 
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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 

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 καταβολής 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. 
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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: 

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 
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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  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί 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 
 
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. 
 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 
Για τις θέσεις που καταλαμβάνουν τα περίπτερα εκτός των τ.μ. που δικαιούνται από την άδειά τους (1,95 
τ.μ.): 32,00 €/τ.μ. 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 25,00 ευρώ / τ. μ. 
Β ΖΩΝΗ 16,00 ευρώ / τ. μ. 
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ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ) 
Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής 
1.  πεζόδρομος Ερμού                  25,00 ευρώ/τ.μ. 
2.  Χώρος Ψαραγοράς Λαυρίου   25,00 ευρώ/τ.μ. 
3.  Τμήμα Κ. Πλειώνη                   25,00 ευρώ/τ.μ. 
                                            
ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ (ΤΕΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ) 
Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής 
1. Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου   25,00 ευρώ/τ.μ. 
2. Πλατεία Ηρώου  25,00 ευρώ/τ.μ. 
 
Δημοτική Ενότητα Κερατέας 
1. Πλατεία Αγ. Δημητρίου  16,00 ευρώ/τ.μ. 
2. Πλατεία Γιασεμή            16,00 ευρώ/τ.μ.   
3. Πλατεία Μπιζανίου        16,00 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  
Άνω των 80 τ.μ. 300,00 ευρώ 
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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.)  
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 
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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 
Για χρήση κοινοχρήστων χώρων που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύουν προγενέστερες 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
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.  
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
μειοψήφησαν, εκφράζοντας τη διαφωνία τους σε οποιαδήποτε αύξηση των τελών, η οποία θα επιφέρει 
πρόσθετη επιβάρυνση στους δημότες. 
 
ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός τελών Κοιμητηρίων Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2016 
Αρ. Απόφ.: 186/2015    

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 «επανακαθορισμού 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                                                                                   
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 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). 

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  
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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 €. 

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 €.   
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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 
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 
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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 όλα τα Κοιμητήρια Λαυρεωτικής, 
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.  

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  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί 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. 
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(β) η παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου για δημότες για τα όλα τα Κοιμητήρια Λαυρεωτικής, 
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  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               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 
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  400,00 €. 
Παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου για δημότες δεν επιτρέπεται. 
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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 
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 €. 
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 75,00 € το χρόνο. 
β) Για το 5ο έτος  120,00 € το χρόνο. 
γ) Για το 6ο έτος   170,00 € το χρόνο.  
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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. 
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 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. 
 
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 €. 
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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 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. 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
μειοψήφησαν εκφράζοντας τη διαφωνία τους σε οποιαδήποτε αύξηση των τελών, η οποία θα επιφέρει 
πρόσθετη επιβάρυνση στους δημότες. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί: α) επανακαθορισμού κοινού συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων (Φ.Η.Χ.) για όλες τις κατηγορίες, για την Δ.Ε.Η., έτους 2016, β) κατανομής 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.: 187/2015    

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 «επανακαθορισμού κοινού συντελεστή 

Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για όλες τις κατηγορίες, για την Δ.Ε.Η., έτους 2016, β) 

κατανομής 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’’», 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. 
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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 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. 
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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. 
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)  
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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: Επανακαθορισμός τελών διαφήμισης Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 
Αρ. Απόφ.: 188/2015    

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 «επανακαθορισμού 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.  

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.  
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    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 
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από 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  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

εισηγείται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον καθορισμό τελών διαφήμισης Δήμου Λαυρεωτικής 
για το έτος 2016 ως ακολούθως: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=1900/90&typen=4
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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 
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). 
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
μειοψήφησαν διαφωνώντας με την επιβολή νέων τελών και επιφυλάχθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους 
κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
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ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου 
Λαυρεωτικής για το έτος 2016 
Αρ. Απόφ.: 189/2015    
 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 του ανταποδοτικού τέλους 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2016» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
  Σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Στα πλαίσια της κατάρτισης του 
προϋπολογισμού έτους 2016 είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης για τον καθορισμό των δημοτικών τελών. 
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ:16432/17.08.2015 έγγραφό της εισηγείται τα 
ακόλουθα: 
«Στο άρθρο 21 παρ. 1 του Β.Δ 24/9-20/10/1958 ¨περί προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων ¨  όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 1080/80, ορίζονται τα εξής: 

¨Διά τας υπό του Δήμου ή κοινότητας παρεχομένας υπηρεσίας καθαριότητας των οδών, πλατειών και 

κοινοχρήστων εν γένει χώρων, της περισυλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων, ως και της 

κατασκευής και λειτουργίας κοινοχρήστων αφοδευτηρίων, επιβάλλεται τέλος δια αποφάσεως του 

συμβουλίου………..¨ 

Στο άρθρο 22 εξάλλου του ιδίου βασιλικού διατάγματος ορίζεται ότι ¨δια τας δαπάνας εγκαταστάσεων, 

συντηρήσεως και ηλεκτρικής ενέργειας προς φωτισμόν των κοινοχρήστων χώρων επιτρέπεται 

δι΄αποφάσεως του συμβουλίου…… η επιβολή τέλους μη δυναμένου να υπερβεί τα τριάκοντα τοις εκατό 

του εκάστοτε επιβαλλόμενου τέλους καθαριότητας¨. 

Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις 

διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171)και του άρθ. 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), 

ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και 

φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές 

υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

 Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 429/76(ΦΕΚ Α 235)και 

του άρθ.5 του ν. 1080/80 .  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75 τα οφειλόμενα τέλη καθαριότητας και αποκομιδής 

απορριμμάτων και φωτισμού υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή μη 

χώρο, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος  και εξευρίσκεται δια πολλαπλασιασμού των 
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τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου τούτου, επί συντελεστή οριζόμενο  από το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόμων 25/1975 (Α' 74), 

429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) και στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α' 94) 

αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ΔΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός 

προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική νομολογία το Δημοτικό 

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής 

ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη 

να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε 

κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά 

συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Η µη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νομιμότητας.  

Η παραπάνω απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο, 

κοινοποιείται στην ΔΕΗ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Ο δε οριζόμενος σε αυτήν, συντελεστής 

ισχύει από 1ης του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη, 

οριζόμενα σε αυτήν την ίδια απόφαση. (άρθρο 1 παρ.2 Ν.25/75)  

Όπως προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80, για τους στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως 

(καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ π) το εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τετρ. μέτρων και μέχρι τα 

έξι χιλιάδες (6.000) τ.μ μπορεί να ορισθεί μειωμένο από το δημοτικό συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη 

των πράγματι παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας. Για το πέρα των 6.000 τ.μ εμβαδόν, ο συντελεστής 

δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερος του 60% αυτού που έχει ορισθεί για χώρους μέχρι 1.000 τ.μ. 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις μπορεί να εφαρμόζονται και για τους μη στεγασμένους χώρους με εμβαδόν μέχρι 

6.000 τ.μ. Για μεγαλύτερο εμβαδόν δεν μπορεί να ορισθεί συντελεστής μεγαλύτερος του 30% αυτού που 

έχει ορισθεί για τα 1.000 πρώτα τ.μ μη στεγασμένου χώρου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2575, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του 

Ν. 429/76 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95, με απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δύναται να ορίζεται διαφορετικός συντελεστής κατά κατηγορία 

υπόχρεων αναλόγως των παρερχόμενων υπηρεσιών καθαριότητος και μέχρις επτά (7) κατηγοριών, από 

τις οποίες: 

- δύο (2) για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι ιδιωτικές 

κλινικές  

- και πέντε (5) για στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως.  
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Η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, ανεξαρτήτως αριθμού 

κατηγοριών κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να ορισθεί πέραν του πενταπλασίου. (άρθρο 1 παρ.4 Ν.25/75, 

αντικ. από την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95)  

Στην περίπτωση που ο παρά του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθοριζόμενος συντελεστής 

τέλους καθαριότητος και φωτισμού, κατά τετραγωνικό μέτρο, δεν δύναται να υπολογισθεί σε ακέραιες 

μονάδες δραχμών για τον υπολογισμό του τέλους αυτού επί συντελεστή επί της ακεραίας μονάδας το 

εμβαδόν προσδιορίζεται πλασματικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.25/75 (άρθρο 8 Ν.25/75) 

Για στεγασμένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.μ - με εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.μ και 

μέχρι εμβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δύναται να ορισθεί μειωμένο εμβαδόν από το δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητος και του πράγματι 

εξυπηρετούμενου από την υπηρεσία καθαριότητος χώρου.  

Για στεγασμένους χώρους άνω με εμβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ, ο συντελεστής του τέλους 

δεν δύναται να ορισθεί μεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του ορισθέντος για στεγασμένους 

χώρους μέχρι χιλίων (1.000) τ.μ.  
Για μη στεγασμένους χώρους άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δε δύναται να ορισθεί συντελεστής 

μεγαλύτερος του τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) του ορισθέντος για τα χίλια (1.000) πρώτα τετραγωνικά 

μέτρα μη στεγασμένου χώρου (αντικ. από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80, ΦΕΚ Α' 246). (άρθρο 1 παρ.5 

Ν.25/75)  

Σύμφωνα με την παρ 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/97, όπως ισχύει, ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται 

σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, 

ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για 

όσο χρόνο παραμένουν κλειστά.  

Σύμφωνα με τις παρ 1 & 2 του άρθρου 5 του N. 429/76 (ΦΕΚ 235/76) βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και εν 

γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή τελών καθαριότητος και φωτισμού 

αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι λιγότερο του τριμήνου. Χρόνος μεγαλύτερος του 

δεκαπενθημέρου λογίζεται ολόκληρος μήνας. Σχετικά με το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει 

το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από το Γ.Γ. της περιφέρειας έπειτα 

από  προηγούμενη υποβολή υπό του υπόχρεου προς τον δήμο ή την κοινότητα σχετικής υπεύθυνης 

δήλωσης. 

Ο συντελεστής του τέλους πρέπει να προσδιοριστεί σε τέτοιο ύψος, ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά  τις εν 

γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας, δηλαδή τις αποδοχές προσωπικού, την προμήθεια 

και συντήρηση των μέσων αποκομιδής των απορριμμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με τη 

διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Ο μη προσδιορισμός του τέλους 

στο προσήκον ύψος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες, συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος 
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και επισύρει κατά των μελών του συμβουλίου την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 233 και 234 του 

ν. 3852/2010 (άρθρο 17 του Ν. 1080/80). 

Είναι ευνόητο βέβαια ότι επειδή είναι ανταποδοτικό, τα έσοδα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες των 

υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού και μόνον αυτές. Η διάθεση ανταποδοτικών εσόδων για την κάλυψη 

άλλων δαπανών απαγορεύεται (άρθρο 86 Β.Δ 24/9-20/10/1958.) 

Επίσης  στο υπ΄αριθμ. πρωτ. 50106/31-12-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ περί ελέγχου νομιμότητας στις 

αποφάσεις επιβολής τελών και ψήφισης π/υ 2014 των Δήμων αναφέρονται τα εξής: 

1. Για τον προσδιορισμό των εξόδων των ανταποδοτικών υπηρεσιών υπολογίζονται όλες οι δαπάνες που 

αφορούν τη συγκεκριμένη αντιπαροχή. Αυτό σημαίνει ότι υπολογίζονται οι δαπάνες οργάνωσης και 

λειτουργίας της υπηρεσίας της οποίας αρμοδιότητα είναι η συγκεκριμένη αντιπαροχή, αλλά και το μέρος 

των δαπανών άλλων υπηρεσιών του Δήμου που αναλογεί στην αντιπαροχή. Για παράδειγμα, οι δαπάνες 

που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση καθορισμού (του συντελεστή) του τέλους καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισμού, είναι αυτές που καταχωρούνται στους Κ.Α του π/υ που αφορούν στην Υπηρεσία 

Καθαριότητας και Φωτισμού (Κ.Α 20) καθώς και άλλες δαπάνες που εγγράφονται σε άλλους κωδικούς 

αριθμούς υπηρεσιών, αλλά μόνο κατά το μέρος αυτών που αναλογεί στις ανταποδοτικά παρεχόμενες 

υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού. (ΣτΕ 60/2010, πρβλ. ΕτΕ 3182/2008 επταμ. και απόφαση ΔΕΚ της 

2.12.1997). 

Για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον δημοτικό προϋπολογισμό, στο σκέλος των Εσόδων 

λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών 

παρελθόντων οικονομικών  ετών (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) και τα έσοδα από παλαιές «απαιτήσεις», που 

βεβαιώνονται για πρώτη φορά το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21).  Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των 

επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά η μεθοδολογία 

που ορίζεται στην ΚΥΑ για τον υπολογιαμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85), δηλαδή θα εκτιμηθούν 

οι εισπράξεις του ΚΑΕ 32 και το υπόλοιπο ποσό του ΚΑΕ θα πρέπει να θεωρηθεί επισφαλή. 

Αντίστοιχα στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και οι δαπάνες 

παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν. (ΚΑΕ 81) 

2.Αναφορικά με το πλεόνασμα ή έλλειμα που προκύπτει στα ανταποδοτικά τέλη, κατά την εκτέλεση του Π/Υ, 

διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που τα εισπραχθέντα  υπολείπονται των δαπανών, τα έσοδα που λόγω 

της στέρησης δεν πραγματοποιήθηκαν πρέπει να προστεθούν στα έσοδα του επόμενου έτους και αντίθετα, 

στην περίπτωση που υπερκαλύπτουν τις δαπάνες, να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των δαπανών του 

επόμενου έτους. Για το λόγο αυτό για τη λήψη της απόφασης καθορισμού των ανωτέρω τελών ή 

δικαιωμάτων (συντελεστών), η οποία κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις λαμβάνεται κατά το 

προηγούμενο του έτους αναφοράς της, έτος, απαιτείται να υφίσταται εκτίμηση για το ύψος των ανωτέρω 

εσόδων και δαπανών έως τη λήξη του έτους που διανύεται, ώστε οποιαδήποτε έλλειμμα ή πλεόνασμα 

κάλυψης των σχετικών δαπανών του τρέχοντος έτους σε συνδυασμό με τις δαπάνες που 
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προγραμματίζουμε για το επόμενο έτος, να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του συντελεστή στο πλαίσιο 

της αρχής της ανταποδοτικότητας. 

 Από τα ανωτέρω, καθίσταται φανερό ότι από τη φύση της η έκδοση της εν λόγω απόφασης, στηρίζεται σε 

μια προϋπολογιστική διαδικασία, η οποία συνιστά ταυτόχρονα  και στοιχείο του π/υ του επόμενου έτους. 

3. Στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας θα πρέπει να υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων και δαπανών 

και όχι απαραίτητα απόλυτα ταύτισή τους. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας και όχι 

η αναγκαιότητα ή μη αύξησης των τελών. 

4.Σχετικά με την απόφαση καθορισμού των τελών επισημαίνουμε ότι, λόγω του ανταποδοτικού τους 

χαρακτήρα, αφετηρία αποτελεί ο προϋπολογισμός των δαπανών του επόμενου οικονομικού έτους. 
 

Με την υπ΄ αριθμ. 107/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε η επιβολή κοινού 

συντελεστή  για τις Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και την Τοπική Κοινότητα Αγίου 

Κωνσταντίνου, για το έτος 2015, ως εξής: 

1)  τις οικίες δημοτικής ενότητας Λαυρίου-Κερατέας – Αγ. Κωνσταντίνου με ποσό  1,44 € /τ.μ. 
2) καταστήματα – πτηνοτροφικές μονάδες - μάνδρες οικοδομών - parking σκαφών -     πολυκαταστήματα – 

τράπεζες – επαγγελματικές αποθήκες – εστιατόρια -κινηματόγραφοι κ.λ.π.  
   α. χώροι στεγασμένοι 2,56€ / τ.μ. 

   β. χώροι μη στεγασμένοι 1,54€ / τ.μ. 

3) Βιομηχανίες – βιοτεχνίες - ξενοδοχειακές μονάδες κ.λ.π.  
α. χώροι στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03€ / τ.μ. 

                                  από 6.001 τ.μ. και άνω 3,02€ / τ.μ. 

β. χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03€/ τ.μ., 

                                       από 6.001 τ.μ. και άνω 1,51€ / τ.μ. 

 ΒΙΟ.ΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ: 

α. στεγασμένοι χώροι 2,56€/τ.μ2 

β. μη στεγασμένοι χώροι 1,54 €/τ.μ2 

 

 4) ΔΕΗ/ΑΗΣ: 
 α. χώροι στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20€ /τ.μ.  

                                   από 6.001 τ.μ. και άνω 4,32 €/ τ.μ. 

 β. χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20€/τ.μ., 

                                        από 6.001 τ.μ και άνω 2,16€/τ.μ 

Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στεγασμένα ή μη, υπολογίζεται η συνολικά χρησιμοποιούμενη ή 

δυνάμει να χρησιμοποιηθεί επιφάνεια. 
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Επίσης έχοντας υπόψη τις διατάξεις τις παραγράφου Β3 (έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και 

δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών) της αριθμ. πρωτ. οικ. 26945/31-7-2015  Κ.Υ.Α «Κατάρτιση 

προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 των δήμων και περιφερειών» στην οποία αναφέρεται ότι στην απόφαση 

επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν 

από  

-την εκτέλεση του Π/Υ 2014  

-την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2015 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του 

Π/Υ 2016 

-την εκτέλεση του Π/Υ 2014 για την ίδια ως άνω περίοδο δηλαδή το σχέδιο καταρτίζεται τον Αύγουστο  2015 

και τα στοιχεία που λαμβάνονται είναι  Ιανουαρίου –Ιουλίου 2014. 

-την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2015 η οποία υπολογίζεται με βάση τη 

χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2014.   

 κατόπιν των παραπάνω σας παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία . 

 
Α) Η εκτέλεση του Π/Υ του 2014   

     ΕΣΟΔΑ   Κ.Α.0311.001               3.482.524,70 αφορά εισπράξεις από ΔΕΗ  και άλλες 

                   Κ.Α.0311.002                    9.000,00 

                   Κ.Α.2111                      764.617,47 

                  Κ.Α.3211                        40.369,59 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                    4.296.511,76 

 

ΕΞΟΔΑ       Κ.Α.  00-6151.001           88.459,24 δικαιώματα ΔΕΗ 

                   Κ.Α.(20)                            3.195.697,89 

                  Κ.Α 80-8114.001            200.439,26 έξοδα παρακράτησης ΔΕΗ  

                  Κ.Α.80-8115.001           130.031,78 τιμολόγια έτους 2013 που πληρώθηκαν 2014.          

                  Κ.Α.00-6056                  170.561,05 εισφορά ΤΑΔΚΥ    

                  Κ.Α.00-6721.002           418.517,49 εισφορά  ΕΣΚΝΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                    4.203.706,71 

 Β.Η  εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2015 μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2016 δηλαδή 
31/7/2015 
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ΕΣΟΔΑ 
 

Το εισπρακτέο υπόλοιπο την 31/12/2015 των 3.709.496,20 ευρώ αφορά τα ποσά που είναι 
εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό και όχι τα πραγματοποιηθέντα μέχρι τέλος του έτους   και όσο 
αφορά τον 2111 αφορά τα βεβαιωθέντα και όχι τα ποσά που θα εισπραχθούν μέχρι τέλος του έτους.   

Σας γνωρίζουμε ότι στους   παραπάνω ΚΑ  0311.001 και   211.1 έχουν γίνει οι παρακάτω βεβαιώσεις και 

εισπράξεις. 

1.Το ποσό των 383.540,40 που αφορούσε το πρώτο εξάμηνο Δ.Τ 2015 ΔΕΗ –ΑΗΣ και εισπράχθηκε το 

ποσό 153.416,16 ευρώ δηλαδή το 40% και για το υπόλοιπο η εταιρεία έχει προσφύγει δικαστικά έχει οριστεί 

δικάσιμος τέλος του 2015 . 

2.Έχει βεβαιωθεί επίσης το ποσό των 383.540,40 που αφορά το Β εξάμηνο 2015 του 2015 και θα 

εισπραχθεί πάλι μετά τη λήξη του το αντίστοιχο ποσό των 153.416,16 ευρώ. 

Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ  

ΕΩΣ 31-07-2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΤΗΝ 31-12-2015  

0311.001 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ&   

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1.646.910,76 € 1.596.566,48 € 

σύμφωνα με π/υ 2015 

υπολογιζόμενης και της 

αναμόρφωσης υπό έγκριση  

0311.002 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΑΠΟ ΜΑΡΙΝΑ 

3.000,00 22.000,00 € 

 ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 

ΧΡΗΣΗ 2014 

92.805,05  

211.1 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ (ΔΕΗ κλπ) 

1.022.220,12 € 1.103.295,29, €   σύμφωνα με 

τα βεβαιωθέντα  μεγάλο μέρος 

του ποσού θα διαγραφεί 

σταδιακά 

3211 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΟΕ)  

127.543,03,€ 987.634,43 € σύμφωνα με τα 

βεβαιωθέντα μεγάλο μέρος του 

ποσού θα διαγραφεί σταδιακά   

 ΣΥΝΟΛΟ 2.892.478,96 € 3.709.496,20 € 
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3.Επίσης έχει βεβαιωθεί το ποσό των  244.544,85 που αφορά τη διαφορά Δ.Τ έτους 2010 και έχει 

εισπραχθεί  το ποσό των 97.817,94 ευρώ και για το υπόλοιπο η εταιρεία έχει προσφύγει δικαστικά έχει 

οριστεί δικάσιμος τέλος του 2015 . 

4.Επίσης  έχουν  βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν στο επόμενο διάστημα τα ποσά των 311.061,06 ευρώ για το 

2011 το ποσό των 311.061,06 για το 2012 και 336.703,07 για το 2013 υπολογίζοντας  ότι θα εισπραχθεί  το 

40% του συνολικού ποσού   δηλαδή  το ποσό των 383.530,07 ευρώ συνολικά προκειμένου η εταιρεία να 

έχει το δικαίωμα να προσφύγει δικαστικά . 

Κατόπιν των παραπάνω από τα εισπρακτέο υπόλοιπο την 31/12/2015 για να ανταποκρίνεται στη 

πραγματικότητα θα πρέπει  να  ληφθούν υπόψη οι εισπράξεις που θα γίνουν και όχι οι βεβαιώσεις   για 

ΔΕΗ –ΑΗΣ  και  Ελληνικά Συστήματα.  

ΕΣΟΔΑ ΔΕΗ/ΑΗΣ 

Στον υπολογισμό του ΚΑ 0311.001 είχαν υπολογιστεί  και τα έσοδα από δημοτικά τέλη καθαριότητας  
ΔΕΗ-ΑΗΣ / ΑΔΜΗΕ (των  Δημοτικών Ενοτήτων Κερατέας-Λαυρεωτικής) με το ποσό που είχε 
εισπράξει ο Δήμος το 2014   δηλαδή 767.080 ευρώ  και όχι  οι βεβαιώσεις  που αναφέρονται 
παραπάνω που όμως ανταποκρίνονται στο ίδιο περίπου  οικονομικό   αποτέλεσμα ποσού 788.180,33 
ευρώ αν εισπραχτούν τα ποσά μέχρι 31/12/2015 όπως υπολογίζεται.                                                                      
 

Στον  ΚΑ 0311.001 έχει βεβαιωθεί την 31/7/2015 το ποσό των 167.085,62 ευρώ που αφορά τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού από 1/1/2015 έως 26/5/2015 της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα  και 

στον ΚΑ  2111 το των  467.798,03 ευρώ της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά συστήματα που αφορά τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού από 21/1/2012 έως το 2014.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στον Κ.Α 3211 τα βεβαιωθέντα ανέρχονται στο ποσό των 1.129.425,08 €, τα εισπραχθέντα  

την 31-07-2015 ανέρχονται στο ποσό των 127.543,03 € και σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΚΥΑ 

26945/31/7/2015 που αφορά την παροχή οδηγιών για κατάρτιση π/υ 2016 καθώς και ο υπολογισμός που 

αφορά έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών τελών  η διαφορά μεταξύ 

του ΚΑ εσόδων  32 έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ και ΚΑ εξόδων 85 προβλέψεις 

μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους η διαφορά 

που προκύπτει ανέρχεται στο ποσό των 980.384,05 €. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλο 

ποσοστό  των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων έχουν ενταχθεί στις διατάξεις των νόμων περί αυθαιρέτων, 

έχουν νομιμοποιηθεί και εκκρεμεί η διαγραφή των τελών όπως ορίζεται στις ισχύουσες διατάξεις.  

 
ΕΞΟΔΑ 
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Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 

31-07-2015 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Π/Υ 
ΤΗΝ 31-12-2015  

00-6151.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΑΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ 

64.379,84, € 30.620,16 € 

20-  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1.938.134,00 € 2.058.667,80 € 

80-8115.001 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 118.963,05 €  

(32) – (85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111 

26945/31-07-2015 ΚΥΑ για 

κατάρτιση π/υ 2016 

 

Το 2015 βεβαιώθηκε το 

ποσό των 394.604,03 ευρώ 

για κτίσματα μη 

ηλεκτροδοτούμενα όμως το 

ποσό που εισπράχθηκε 

μέχρι 31/7/2015 ανέρχεται 

στις 106.240,12 ευρώ 

επειδή  αρκετά  ακίνητα 

έχουν ηλεκτροδοτηθεί και 

ήδη έχουν γίνει και γίνονται 

συνεχώς αρκετές αιτήσεις 

διαγραφής υπολογίζεται ότι 

το ποσό των 180.000 ευρώ 

θα διαγραφεί άρα θα 

πρέπει να αφαιρεθεί. 

 980.384,05 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180.000 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.121.476,89 € 3.249.672,01 € 

 
Το πληρωτέο εισπρακτέο υπόλοιπο την 31/12/2015 των 2.058.667,80 ευρώ αφορά τα ποσά που είναι 
εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό και όχι τις  πραγματοποιηθέντες δαπάνες μέχρι τέλος του έτους 

 

 Επιπλέον για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον δημοτικό προϋπολογισμό, στο σκέλος των 

εξόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών 

παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85 και τα έσοδα από παλαιές «απαιτήσεις», που 
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βεβαιώνονται για πρώτη φορά το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21) όπως  αναφέρεται στο υπ΄αριθμ. πρωτ. 26945/31-

7-2014 έγγραφο ΥΠΕΣ. 

 

Στο σύνολο της δαπάνης που αφορά την ασφάλιση του μονίμου προσωπικού θα πρέπει να συμπεριληφθεί 

και η δαπάνη που αφορά την εργοδοτική εισφορά στο ΤΠΔΥ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ ΚΑΙ ΕΤΕΑ – ΤΟΜΕΑΣ 

ΤΑΔΚΥ και η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 3% επί των τακτικών εσόδων του Δήμου οικονομικού έτους 

2014. 

 

Τακτικά Έσοδα 2014                    10.796.610,71€          

Εισφορά 3%                                    323.898,32€       

Αριθμός τακτικών υπαλλήλων:  111      

Αναλογία για κάθε υπάλληλο:  2.918Χ55=160.490 € 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ποσό των 2.058.667,80 € το οποίο αφορά το πληρωτέο υπόλοιπο την 31.12.2015 

αποτυπώνει την εκτίμηση των εξόδων σύμφωνα με τα προϋπολογισθέντα οικονομικού έτους 2015.  

 Εκτέλεση Π/Υ 2014 από 1/1/2014 έως 31/7/2014 (μήνας κατάρτισης προϋπολογισμού  Ιούλιος 2015)  
Έσοδα  Κ.Α. 0311.001            1.692.833,47 

             Κ.Α. 0311.002                   6.000,00 

             Κ.Α. 2111                      703.455,08 

              Κ.Α. 3211                       18.871,59 

Σύνολο εσόδων                        2.421.160,14 
 
Έξοδα   Κ.Α. 00-6056                   93.060,00     Εισφορά ΤΑΔΚΥ 

              Κ.Α.00-6151.001            40.605,39     Δικαιώματα ΔΕΗ 

              ΚΑ 00-6721.002           270.358,47   Εισφορά ΕΣΔΚΝΑ 

              ΚΑ 20                         1.563.876,87  πληρωθέντα μέχρι 31/7/2014 

              ΚΑ 80-8114.001           200.439,28   Δικαιώματα ΔΕΗ 

              ΚΑ  80-8115.001            40.000,00   Τιμολόγια παρελθόντων ετών 

       Σύνολο εξόδων                   2.208.340,01 
Εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2015 η οποία υπολογίζεται με βάση τη 
χρονική πορεία εκτέλεσης του π/υ του έτους 2014.  
 
Έσοδα  Κ.Α. 0311.001              2.658.243,59  Το προαναφερόμενο ποσό αφορά την είσπραξη  από ΔΕΗ                                                                                                           

                                                                           από Ιανουάριο έως Οκτώβριο και πληρωμές πελατών 

          Κ.Α 0311.001                  306.832,32    είσπραξη 40% από ΔΕΗ/ΑΗΣ 2015 (προσφυγή)  
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          Κ.Α. 0311.002                     9.000,00 

          Κ.Α. 2111                     1.050.000,00  αφορά: (α) είσπραξη Νοεμβρίου –Δεκεμβρίου 2014  

                                                                                   (β)  από ΔΕΗ – ΑΗΣ η διαφορά για το έτος 2011 

                                                                                   (γ) κατάλογοι μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 

                                                                                 Δ. Ενότητας Κερατέας ετών 2011, 2012, 2013, 2014 

          Κ.Α 2111                         259.105,65  40% ΔΕΗ/ΑΗΣ για 2012 και 2013 με πρόβλεψη  

                                                                      να πληρωθούν έως το τέλος 2015  

          Κ.Α. 3211                       140.000,00 

Υπόλοιπο εσόδων χρηματικό 

 υπόλοιπο 2014                            92.805,05 

Σύνολο εσόδων                     4.515.986,61 
 
Έξοδα   Κ.Α. 00-6056                 160.490,00      Εισφορά ΤΑΔΚΥ 

              Κ.Α.00-6151.001             128.000,00     Δικαιώματα ΔΕΗ 

               Κ.Α 20                        3.990.000,00   Τιμολόγια έτους 2015 στο ποσό  συμπεριλαμβάνεται  

                                                                          και η εισφορά   ΕΣΔΚΝΑ  και τα έξοδα ΔΕΗ  

                                                                          Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου που     

                                                                      πληρώθηκαν στο 2015. 

    

                                                 118.963,05      Διάφορα τιμολόγια  έτους 

                                                                       2014 που πληρώθηκαν στη 

                                                                       χρήση 2015                              

 

       Σύνολο εξόδων               4.397.453,05 
 

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 
Σύμφωνα με την από 23-01-2015 κατάσταση καταναλωτών  που τηρεί η ΔΕΗ, η χρέωση των δημοτικών 

τελών κατά κατηγορία υπόχρεων έχει: 

Οικιακή: 576.890 Χ 1,44 = 830.721.60 € 
Γενική: 458.797 Χ 2,56 = 1.174.520,32 € 
 

Συνεπώς τα έσοδα της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου για το έτος 2015 θα ανέλθουν στο ποσό των 

2.005.241,92 €.  
 
ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
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Σύμφωνα με την από 23-01-2015 κατάσταση καταναλωτών  που τηρεί η ΔΕΗ, η χρέωση των δημοτικών 

τελών κατά κατηγορία υπόχρεων έχει: 

Οικιακή: 1.176.951 Χ 1,44 = 1.694.809,44 € 

Γενική: 152.173 Χ 2,56 =         389.562,88 € 

Συνεπώς τα έσοδα του πρώην Δήμου Κερατέας για το έτος 2015 θα ανέλθουν στο ποσό των 2.084.372,32 
€.  
ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ   ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
Σύμφωνα με την από 23-01-2015 κατάσταση καταναλωτών της ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου που τηρεί η 

ΔΕΗ, η χρέωση των δημοτικών τελών κατά κατηγορία υπόχρεων έχει: 

Οικιακή: 40482 Χ 1,44 = 58.294,08 € 
Γενική: 4098 Χ 2,56 =      10.490,88 € 
Συνεπώς τα έσοδα της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου για το έτος 2014 θα ανέλθουν στο ποσό των 

66.784,96 €.  
Παρατήρηση: Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Δήμος θα έπρεπε να εισπράξει για το 2014  το ποσό των 
4.156.399,20 ευρώ όμως το ποσό που εισπράχθηκε στον ΚΑ 2111 αφορά τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 
2013 αλλά και στον ΚΑ 0311.001 από Ιανουάριο –Οκτώβριο του 2014 ανήλθε στο ποσό των 
3.322.730,31  ευρώ. Δηλαδή προκύπτει μια διαφορά ποσού που ανέρχεται στις 833.668,89 ευρώ 
φορά και αφορά ανείσπρακτες οφειλές πελατών. 
Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία το ίδιο  ισχύει και για το 2015.    
Σε συνέχεια των παραπάνω οικονομικών στοιχείων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες 

διατάξεις, παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης ¨περί αναπροσαρμογής δημοτικών τελών 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού¨ έτους 2016». 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 
«…..σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας, οι συντελεστές των τελών είναι δυνατόν να 

διαφοροποιούνται στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, ανάλογα ιδίως με την έκταση και τη συχνότητα 

παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας και άρα το κόστος που συνεπάγεται η παροχή της». 

Λόγω των αυξημένων αναγκών που παρουσιάζονται στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής (η οποία 
περιλαμβάνει το Σούνιο, τα Λεγραινά, μαρίνες) ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου  πλήθος 
παραθεριστών και επισκεπτών επιλέγουν την πόλη ως τουριστικό προορισμό, απαιτείται συχνότερη 
αποκομιδή των απορριμμάτων, η οποία επιφέρει αυξημένο λειτουργικό κόστος στην υπηρεσία 
καθαριότητας (καύσιμα, συντήρηση οχημάτων, απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου).   
Για τους ανωτέρω λόγους επιβάλλεται η διαφοροποίηση του ποσοστού αύξησης μεταξύ των Δημοτικών 
Ενοτήτων Κερατέας, Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου.  
Προκειμένου να ανταπεξέλθει η Υπηρεσία στις ανάγκες των επαγγελματιών της περιοχής προτείνεται μία 
αύξηση για την κατηγορία 2 (εστιατόρια, καφετέριες, κτήματα για εκδηλώσεις, μάνδρες οικοδομών, parking 
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σκαφών, φυτώρια, πτηνοτροφικές & κτηνοτροφικές μονάδες, κινηματογράφοι, ΒΙΟΠΑ Κερατέας) και μόνο, 
η οποία για τη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής προτείνεται να ανέλθει σε ποσοστό 20%, ενώ για τις ενότητες 
Κερατέας και Αγίου Κωνσταντίνου προτείνεται ποσοστό 10%  
Παράλληλα, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και της ανάπτυξης της επαγγελματικής 
δραστηριότητας προτείνεται η δημιουργία ειδικού τιμολογίου τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και νέους επαγγελματίες. 
Σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ από την γενική χρήση για το έτος 2015 οι επιδιωκόμενες εισπράξεις 
θα ανέλθουν στο ποσό των 1.174.520,32 ευρώ για τη ΔΕ Λαυρεωτικής. Με την προτεινόμενη αύξηση (20%) 
θα εισπραχθεί επιπλέον ποσό 162.586,47 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως:  
458.797 τ.μ. – 140.000,00 τ.μ. (βιομηχανίες) = 318.797 τ.μ. Χ 0,51 € (2,56 € Χ 20%) = 162.586,47 ευρώ 
Αντίστοιχα για τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας για το έτος 2015 οι επιδιωκόμενες εισπράξεις θα ανέλθουν 
στο ποσό των 389.562,88 ευρώ. Με την προτεινόμενη αύξηση (10%) θα εισπραχθεί επιπλέον ποσό 
38.043,25 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως:  
152.173 τ.μ. Χ 0,25 € (2,56 € Χ 10%) = 38.043,25 € 
Για την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου για το έτος 2015 οι επιδιωκόμενες εισπράξεις θα ανέλθουν 
στο ποσό των 10.490,88 ευρώ. Με την προτεινόμενη αύξηση (10%) θα εισπραχθεί επιπλέον ποσό 1.024,50 
ευρώ, το οποίο αναλύεται ως: 
4.098 τ.μ. Χ 0,25 € (2,56 € Χ 10%) = 1.024,50 € 
Το σύνολο της ετήσιας αύξησης ανέρχεται σε 201.654,22 ευρώ. 
Σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ για το έτος 2014 έπρεπε να εισπραχθεί ποσό 4.156.399,20 ευρώ 
(για την γενική και την οικιακή χρήση). Αντί αυτού εισπράχθηκε ποσό 3.322.730,31 ευρώ. Δηλαδή 
υπάρχουν ανείσπραχτα 833.668,89 ευρώ για το έτος 2014, ποσοστό 20,05 %. 
Άρα από το επιπλέον ποσό των 201.654,22 ευρώ που ο Δήμος επιδιώκει να εισπράξει για το έτος 2016, 
θα εισπραχθεί αναλογικά 161.323,38 ευρώ, (αφαιρώντας ποσοστό 20% λόγω των ανείσπραχτων 
εσόδων). 
Επιπλέον, λόγω της εφαρμογής του ειδικού τιμολογίου για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και νέους 
επαγγελματίες, το οποίο εκτιμούμε ότι θα ανέλθει σε 60.000,00 ευρώ ετησίως (σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου), το τελικό ποσό που θα προκύψει από την αύξηση, θα ανέλθει σε 
101.323,38 ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή της ετήσιας δόσης για την προμήθεια 
τεσσάρων (4)  απορριμματοφόρων με χρηματοδοτική μίσθωση, διάρκειας δέκα (10) ετών. 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων 
έτους 2016, άρθρο 5, παρ.8 «οι δαπάνες της ομάδας 8 ‘’πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις και 
προβλέψεις’’ εφεξής κατανέμονται σε όλες τις υπηρεσίες, ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους». 
Αυτό σημαίνει ότι στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, στην Υπηρεσία 
Καθαριότητας δημιουργούνται δύο (2) νέοι κωδικοί, εκ των οποίων ο πρώτος 20-8115.001 αφορά το κόστος 
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της υπηρεσίας όσο αφορά τα απλήρωτα τιμολόγια παρελθόντων ετών και ο 20-8511 με αιτιολογία 
«προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» και αντιστοιχεί  στον ΚΑ εσόδων 3211 «τέλη 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού παρελθόντων ετών». 
Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

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

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

− Την αριθμ.45/28.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16432/17.08.2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
(α) εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή συντελεστή δημοτικών τελών ανά Δημοτική Ενότητα για 
το έτος 2016, ο οποίος καθορίζεται ως ακολούθως: 
 
Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής 
1 - για οικίες 1,44 ευρώ/τ.μ. 
2 – για εστιατόρια, καφετέριες, κτήματα για εκδηλώσεις, μάνδρες οικοδομών, parking σκαφών, φυτώρια, 
πτηνοτροφικές & κτηνοτροφικές μονάδες, κινηματογράφους: προτεινόμενη αύξησης είκοσι τοις εκατό (20%) 
i) χώροι στεγασμένοι 3,07 ευρώ/τ.μ. και ii) χώροι μη στεγασμένοι 1,84 ευρώ/τ.μ.. 
3 – για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, πολυκαταστήματα, super markets, τράπεζες, επαγγελματικές αποθήκες, 
συνεργεία - πλυντήρια αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και 
ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά καταλύματα, camping, κατασκηνώσεις, 
κτίρια του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΟΛΛ, ΟΤΕ, Κέντρο Αλλοδαπών, Αστυνομικό 
Τμήμα, ΙΚΑ, Τελωνείο κλπ), εργαστήρια κατασκευών, γραφεία παροχής υπηρεσιών, κλπ 
i) χώροι στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 ευρώ/τ.μ., από 6.001 τ.μ. και άνω 3,02 ευρώ/τ.μ..  
ii) χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 ευρώ/τ.μ.,, από 6.001 τ.μ. και άνω 1,51 ευρώ/τ.μ..  
 
Δημοτική Ενότητα Κερατέας 
1 - για οικίες 1,44 ευρώ/τ.μ. 
2 – για το ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας, εστιατόρια, καφετέριες, κτήματα για εκδηλώσεις, μάνδρες οικοδομών, parking 
σκαφών, φυτώρια, πτηνοτροφικές & κτηνοτροφικές μονάδες, κινηματογράφους, προτεινόμενη αύξησης 
δέκα τοις εκατό (10%):  
i) χώροι στεγασμένοι 2,81 ευρώ/τ.μ. και ii) χώροι μη στεγασμένοι 1,69 ευρώ/τ.μ.. 
3 –για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, πολυκαταστήματα, super markets, τράπεζες, επαγγελματικές αποθήκες, 
συνεργεία - πλυντήρια αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και 
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ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά καταλύματα, camping, κατασκηνώσεις, 
κτίρια του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, εργαστήρια κατασκευών, γραφεία παροχής 
υπηρεσιών, κλπ  
i) χώροι στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 ευρώ/τ.μ., από 6.001 τ.μ. και άνω 3,02 ευρώ/τ.μ..  
ii) χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 ευρώ/τ.μ.,, από 6.001 τ.μ. και άνω 1,51 ευρώ/τ.μ..  
 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 
1 - για οικίες 1,44 ευρώ/τ.μ. 
2 – για εστιατόρια, καφετέριες, κτήματα για εκδηλώσεις, μάνδρες οικοδομών, parking σκαφών φυτώρια, 
πτηνοτροφικές μονάδες, κινηματογράφους: προτεινόμενη αύξησης δέκα τοις εκατό (10%):  
i) χώροι στεγασμένοι 2,81 ευρώ/τ.μ. και ii) χώροι μη στεγασμένοι 1,69 ευρώ/τ.μ.. 
3 – για επαγγελματικές αποθήκες, πρατήρια καυσίμων, συνεργεία - πλυντήρια αυτοκινήτων:  
i) χώροι στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 ευρώ/τ.μ., από 6.001 τ.μ. και άνω 3,02 ευρώ/τ.μ..  
ii) χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 ευρώ/τ.μ.,, από 6.001 τ.μ. και άνω 1,51 ευρώ/τ.μ..  
ΔΕΗ/ΑΗΣ 
i) χώροι στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20 ευρώ/τ.μ.,, από 6.001 τ.μ. και άνω 4,32 ευρώ/τ.μ.,, ii) χώροι μη 
στεγασμένοι μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20 ευρώ/τ.μ.,  από 6.0001 και άνω 2,16 ευρώ/τ.μ. 
Για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης, εφόσον ο Δήμος παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας 
στις περιοχές αυτές, ισχύουν οι ανωτέρω τιμές. 
Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στεγασμένα ή μη, υπολογίζεται η συνολικά χρησιμοποιούμενη ή 
δυνάμει να χρησιμοποιηθεί επιφάνεια. 
 
(β) τη δημιουργία ειδικού τιμολογίου τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες και νέους επαγγελματίες, ως εξής: 

1. Άποροι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας – πρόνοιας – απορίας, μείωση 50%. 
2. Άποροι ή μακροχρόνια άνεργοι με ατομικό εισόδημα έως 3.000,00 ευρώ, μείωση 50% επί των 

δημοτικών τελών. 
3. Άποροι ή μακροχρόνια άνεργοι με οικογενειακό  εισόδημα έως 6.000,00 ευρώ, μείωση 50% επί 

των δημοτικών τελών. 
4. Τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000,00 ευρώ, μείωση 50% 
5. Πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 ευρώ, μείωση 50% 
6. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 9.000,00 ευρώ, μείωση 50%  
7. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 80% και εισόδημα έως 

12.000,00, μείωση 50% 
8. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, μείωση 100%. 
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9. Μείωση 50% για την πρώτη τριετία από την ίδρυση κάθε νέας μικρομεσαίας επιχείρησης εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμο Λαυρεωτικής. 

10. Μείωση 50% για την πρώτη τριετία σε νέους επαγγελματίες έως 30 ετών του Δήμου μας που 
προβαίνουν σε έναρξη άσκησης επαγγέλματος με έδρα στο Δήμο Λαυρεωτικής. 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από 
το νόμο. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
μειοψήφησαν, εκφράζοντας τη διαφωνία τους σε οποιαδήποτε αύξηση των τελών, η οποία θα επιφέρει 
πρόσθετη επιβάρυνση στους δημότες. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου της υπηρεσίας: «επισκευή – συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων και προμήθεια 
ανταλλακτικών» 
Αρ. Απόφ.: 190/2015 

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 του πρακτικού Νο2 της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας: «επισκευή – συντήρηση 

οχημάτων & μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.171/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
της υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών του 
Δήμου Λαυρεωτικής». 

Ακολούθως, η Επιτροπή όρισε ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 9:00 και συνέταξε το πρακτικό Νο2, το οποίο σας θέτω 
υπόψη: 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 01 Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και 

ώρα 13:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.108/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, προκειμένου 

να προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την εργασία του 

θέματος στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.459/15.06.2015 

Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την εργασία του θέματος.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κάτωθι αναφερόμενοι υπάλληλοι: 

1. Παπαγιάννη Αικατερίνη, ΠΕ Διοικητικού, Πρόεδρος  
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2. Ζερβουδάκης Σταύρος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

3. Λιέπουρης Ιωάννης, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ.100/18.02.2015 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

2. Το με ημερομηνία πρακτικό Νο1 σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών – τεχνικών 

προσφορών, 

3. Την υπ΄αριθμ.171/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό, 

προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «οικονομικών προσφορών» που υπέβαλλαν 

οι διαγωνιζόμενοι. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομικές 

προσφορές», ορίστηκε η 01 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 09:00. 

 

Προσφορές για την ομάδα Α κατέθεσαν οι κατωτέρω: 

1. ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε, Μοναστηρίου 212, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 095368953, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.  

2. Δ. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., Ιερά οδός 162, Αιγάλεω, με ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. 

 

Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών όπως προσφέρονται ακολούθως και 

συγκριτικά με τις τιμές του προϋπολογισμού μελέτης. 

Η εταιρεία «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» µε αριθµό φακέλου 1 προσέφερε οικονομική προσφορά για τις: 

-ΟΜΑΔΑ 1 : 

Για τις εργασίες της ομάδας 1 το ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται :  

α) Για τις εργασίες επισκευής συντήρησης                  28% 
β) Για τα ανταλλακτικά επισκευής συντήρησης           29% 
 
και η μέση έκπτωση ισούται με 28,6% 

-ΟΜΑΔΑ 2: 

Για τις εργασίες της ομάδας 2 το ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται :  

α) Για τις εργασίες επισκευής συντήρησης                  28% 
β) Για τα ανταλλακτικά επισκευής συντήρησης           29% 
 
και η μέση έκπτωση ισούται με 28,6% 

-ΟΜΑΔΑ 3: 
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Για τις εργασίες της ομάδας 3 το ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται :  

α) Για τις εργασίες επισκευής συντήρησης                  0% 
β) Για τα ανταλλακτικά επισκευής συντήρησης           1% 
 
και η μέση έκπτωση ισούται με 0,6% 

-ΟΜΑΔΑ 4: 

Για τις εργασίες της ομάδας 4 το ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται :  

α) Για τις εργασίες επισκευής συντήρησης                  14% 
β) Για τα ανταλλακτικά επισκευής συντήρησης           15% 
 
και η μέση έκπτωση ισούται με 14,6% 

-ΟΜΑΔΑ 5 : 

Για τις εργασίες της ομάδας 5 το ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται :  

α) Για τις εργασίες επισκευής συντήρησης                  09% 
β) Για τα ανταλλακτικά επισκευής συντήρησης           10% 
 
και η μέση έκπτωση ισούται με 9,6% 

-ΟΜΑΔΑ 6: 

Για τις εργασίες της ομάδας 6 το ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται :  

α) Για τις εργασίες επισκευής συντήρησης                  14% 
β) Για τα ανταλλακτικά επισκευής συντήρησης           15% 
 
και η μέση έκπτωση ισούται με 14,6% 

 

Η εταιρεία «Δ. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» µε αριθμό φακέλου 2 προσέφερε οικονομική προσφορά  μόνο για την: 

-ΟΜΑΔΑ 3: 

Για τις εργασίες της ομάδας 5 το ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται :  

α) Για τις εργασίες επισκευής συντήρησης                  08% 
β) Για τα ανταλλακτικά επισκευής συντήρησης           10% 
 

και η μέση έκπτωση ισούται με 9,2% 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών 

π ρ ο τ ε ί ν ε ι  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 43 από 49 

Α. την κατακύρωση στην εταιρεία ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε, Μοναστηρίου 212, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 095368953, 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, για τις ομάδες 1,2,4,5,6. 

Β. την κατακύρωση στην εταιρεία Δ. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., Ιερά οδός 162, Αιγάλεω, με ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. 

ΦΑΕ Αθηνών για την ομάδα 3. 

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα και  διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και των άρθρων 20 και 21 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Με βάση τα 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 

− Το πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την 
αξιολόγηση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 459/2015 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και 
αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων και προμήθεια 
ανταλλακτικών του Δήμου Λαυρεωτικής». 
(β) κατακυρώνει ως ανάδοχο της υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων και 
προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου Λαυρεωτικής» για τις ομάδες 1,2,4,5,6 την εταιρεία ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε, 
Μοναστηρίου 212, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 095368953, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με ποσοστό έκπτωσης: 
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

1 ΟΜΑΔΑ 1 28,60 % 

2 ΟΜΑΔΑ 2 28,60 % 

3 ΟΜΑΔΑ 4 14,60 % 

4 ΟΜΑΔΑ 5 9,60 % 

5 ΟΜΑΔΑ 6 14,60 % 
 
(γ) κατακυρώνει ως ανάδοχο της υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων και 
προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου Λαυρεωτικής» για την ομάδα 3 την εταιρεία Δ. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., Ιερά 
οδός 162, Αιγάλεω, με ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με μέση έκπτωση 9,20%.  
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ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
της υπηρεσίας «αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία οχτώ (8) παροπλισμένων ειδικών 
αποσυμπιεζόμενων απορριμματοκιβωτίων του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 191/2015 

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 του πρακτικού διενέργειας 

πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας: αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία 

οχτώ (8) παροπλισμένων ειδικών αποσυμπιεζόμενων απορριμματοκιβωτίων του Δήμου Λαυρεωτικής», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 14284/13.07.2015 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το 
οποίο αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 15REQ002908050 2015-07-13. 

− Την υπ’ αριθμ.153/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και έγινε 
η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης (ΑΑΥ 661/2015) σε βάρος του ΚΑ 20-6265.002 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

− Την υπ’ αριθμ.154/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η συγκρότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών για την παροχή της Υπηρεσίας. 

− 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.155/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση της μελέτης 
και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού 

− Την υπ’ αριθμ. 627/07.08.2015 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 «ΗΧΩ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ». 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 28 Αυγούστου 2015, στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, ενώπιον 
της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συνέταξε το ακόλουθο πρακτικό: 

 «Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 28 Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ 154/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να διενεργήσει τον 

πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 627/2015 απόφαση Δημάρχου 

Λαυρεωτικής και αφορά την παροχή της υπηρεσίας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (8) 

ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 73.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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

«ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» και στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», αναρτήθηκε στον 
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πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής, στην ιστοσελίδα του Δήμου 

www.lavreotiki.gr, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΩΙΣΨΩΛ1-ΕΙΘ και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

15PROC002975571. 

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

Λαυρεωτικής: 

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

2. Δημήτρης Παππάς - Κλεισούρας, ΔΕ29 Οδηγών, με βαθμό Δ’ 

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

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην παραλαβή του μοναδικού φακέλου που προσκομίσθηκε στην 

Υπηρεσία. Ο φάκελος μονογράφτηκε και αριθμήθηκε.  

Στο διαγωνισμό προσφορά κατέθεσε η εταιρεία: 

1. Α. Καούσης Α.Ε., Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών, με έδρα το Αιγάλεω, διεύθυνση Ιερά Οδός 162 και 

με αριθμ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς: 16940/28.08.2015. 

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 του μοναδικού φακέλου και αφού έλεγξε τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής που κατατέθηκαν από το συμμετέχοντα διαπίστωσε ότι προσκομίστηκαν όλα 

τα απαιτούμενα από την αριθμ.627/2015 διακήρυξη για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.  

Με βάση τα ανωτέρω, η προσφορά γίνεται δεκτή και η εταιρεία «Α. Καούσης Α.Ε.», μπορεί να 

προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς. 

Ακολούθως, τα μέλη της Επιτροπής προχώρησαν στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής 

προσφοράς της εταιρείας «Α. Καούσης Α.Ε.», η οποία έχει ως ακολούθως: 58.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
23% ήτοι 71.340,00 ευρώ. 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 περί «εκτέλεσης έργων και προμηθειών των ΟΤΑ», 

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. τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Ά),περί «δημόσιου λογιστικού Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

4. 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, 

5. 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),   
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6. 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, 

7. την υπ’ αριθμ.153/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και έγινε 

η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης  και την Α- 661/2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, 

8. Την υπ αριθμ 31/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «ανακατασκευή και θέσης 

σε λειτουργία οχτώ (8) παροπλισμένων ειδικών αποσυμπιεζόμενων απορριμματοκιβωτίων»  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  
υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «αντικατάσταση και θέση σε 

λειτουργία (8) παροπλισμένων ειδικών αποσυμπιεζόμενων απορριμματοκιβωτίων του Δήμου 

Λαυρεωτικής» στην εταιρεία Α. Καούσης Α.Ε., Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών, με έδρα το Αιγάλεω, Ιερά 

Οδός 162, με ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία στον παρόντα διαγωνισμό εκπροσωπήθηκε 

από τον κο Τουρίκη Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. ΑΜ119276, στο συνολικό ποσό των 71.340,00 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 δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά με την έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και την κατακύρωση του 
Αναδόχου. 

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. 155/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι 
διακήρυξης του διαγωνισμού 

− Την υπ’ αριθμ.627/2015 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής 

− Το ΔΥ/28.08.2015 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού  

− Το γεγονός δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά του ανωτέρω πρακτικού 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το ΔΥ/28.082015 πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών σχετικά με την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία (8) 
παροπλισμένων ειδικών αποσυμπιεζόμενων απορριμματοκιβωτίων του Δήμου Λαυρεωτικής».  
Β. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, που διεξήχθη στο Δημοτικό 
Κατάστημα Λαυρεωτικής στις 28 Αυγούστου 2015, την εταιρεία Α. Καούσης Α.Ε., Βιομηχανία Ειδικών 
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Κατασκευών, με έδρα το Αιγάλεω, Ιερά Οδός 162, με ΑΦΜ 094036579, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,  η οποία στον 
διαγωνισμό εκπροσωπήθηκε από τον κο Τουρίκη Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. ΑΜ119276, στο συνολικό ποσό των 
71.340,00 ευρώ, σύμφωνα με την κατατεθείσα οικονομική προσφορά της. 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής κ.κ. Σπ. Μητρογιάννη και Φ. 
Γκίκα σε σεμινάριο με θέμα: «προστασία του διωκόμενου υπαλλήλου στο ισχύον Πειθαρχικό 
Δίκαιο» 
Αρ. Απόφ.: 192/2015 

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 συμμετοχής των υπαλλήλων 

του Δήμου Λαυρεωτικής κ.κ. Σπ. Μητρογιάννη και Φ. Γκίκα σε σεμινάριο με θέμα: προστασία του 

διωκόμενου υπαλλήλου στο ισχύον Πειθαρχικό Δίκαιο», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η επιχείρηση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ (Υπηρεσίες Εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών 
σεμιναρίων) διοργανώνει στις 29 Σεπτεμβρίου 2015 στην Αθήνα, σεμινάριο με θέμα: «προστασία του 
διωκόμενου υπαλλήλου στο ισχύον πειθαρχικό δίκαιο (όλες οι τροποποιήσεις μέχρι το Ν.4325/2015 Νόμος 
Κατρούγκαλου)». 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσδιοριστούν οι βασικές έννοιες του πειθαρχικού δικαίου, το 
νομοθετικό πλαίσιο και οι διαδικασίες που το διέπουν, καθώς και να γίνει μία αξιολόγηση των μέχρι σήμερα 
μεταρρυθμίσεων. Προσδοκώμενα αποτελέσματα του θεματικού αντικειμένου είναι: 

− Η κατανόηση των βασικών εννοιών του πειθαρχικού δικαίου 

− Η εξοικείωση με τις πειθαρχικές διαδικασίες 

− Η αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων στο πειθαρχικό δίκαιο 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε μόνιμο προσωπικό, καθώς και προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου που εργάζεται σε υπηρεσίες και φορείς της δημόσιας διοίκησης.  
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 270,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ανά 

συμμετέχοντα. 
Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η Διεύθυνση 

Διοικητικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ: 16967/28.08.2015 έγγραφό της αιτείται την έγκριση της 
συμμετοχής δύο (2) υπαλλήλων (Σπυρίδωνα Μητρογιάννη και Φώτη Γκίκα)  στο ανωτέρω σεμινάριο. 

Το κόστος της συμμετοχής και των δύο υπαλλήλων στο εν λόγω σεμινάριο, ανέρχεται στο ποσό 
των 540,00 ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2015, με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού». 
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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 Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

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

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 

- Το αριθμ. πρωτ:  16967/28.08.2015 αίτημα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Σπ. Μητρογιάννη και 
Φ. Γκίκα σε σεμινάριο που διοργανώνεται από την επιχείρηση Επαγγελματική Γνώση (Υπηρεσίες 
Εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων), που εδρεύει στην Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 29 Αθήνα, με 
ΑΦΜ 033635937, ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, με θέμα: «προστασία του διωκόμενου υπαλλήλου στο ισχύον 
πειθαρχικό δίκαιο (όλες οι τροποποιήσεις μέχρι το Ν.4325/2015 Νόμος Κατρούγκαλου)».  
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 29 Σεπτεμβρίου 2015. 
Β. Η συνολική δαπάνη ποσού 540,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015. 
Γ. Ο Ανάδοχος για την είσπραξη της πληρωμής, θα εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο 
Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1 , Λαύριο, ΑΦΜ: 998292246, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου). 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί τακτοποίησης οφειλής της ΔΕΥΑΤΗΛ προς το Δήμο Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 193/2015 

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 «τακτοποίησης οφειλής της ΔΕΥΑΤΗΛ 

προς το Δήμο Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤΗΛ με την αριθμ.71/2015 απόφασή του σχετικά με την 

τακτοποίηση της οφειλής της Δημοτικής Επιχείρησης προς το Δήμο Λαυρεωτικής, αποφάσισε ομόφωνα τη 
ρύθμιση της καταβολής του ποσού των 830.633,76 ευρώ, που δόθηκε για οφειλές της προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
μέσω του Δήμου, ως εξής: 

Οκτώβριο  6.000,00 ευρώ 

Νοέμβριος 6.000,00 ευρώ 
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Δεκέμβριος 6.000,00 ευρώ 

Ιανουάριος 6.000,00 ευρώ 

Φεβρουάριος 6.000,00 ευρώ 

Μάρτιος 6.000,00 ευρώ 

Απρίλιος  6.000,00 ευρώ 

Μάιος 9.000,00 ευρώ 

Ιούνιος 9.000,00 ευρώ 

Ιούλιος 9.000,00 ευρώ 

Αύγουστος 9.000,00 ευρώ 

Σεπτέμβριος 9.000,00 ευρώ 

Σύνολο 87.000,00 ευρώ/ έτος 
Η αποπληρωμή της οφειλής προς το Δήμο θα γίνει σε 9,5 χρόνια. 
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 Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

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

- Την αριθμ.71/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΤΗΛ 
αποφασίζει  ομόφωνα  

την αναβολή της συζήτησης του θέματος περί τακτοποίησης οφειλής της ΔΕΥΑΤΗΛ προς το Δήμο 
Λαυρεωτικής, προκειμένου να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Ευφροσύνη Σίνη 
 
Κωνσταντίνος Λεβαντής 
 
Λάμπρος Μπουκουβάλας 
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