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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Τ Η Σ  1 2 η ς  T A K T I K Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 27 Μαΐου 2016  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 27 Μαΐου 2016 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 18:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 23.05.2016 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Δράκος Δημήτρης (ως 

αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Σταύρου Κρητικού), Ηλίας Στουραΐτης, Παναγιώτης 
Τσίκλος   
Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 
του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 76/2016 

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

έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής, μεταξύ των οποίων είναι η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/23.05.2016 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016. 

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, 
καθώς και το ΔΥ/23.05.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναφέρονται ακολούθως: 

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π. Α.Υ. 

1 00-8115.003 Αποπληρωμή σε τρίτους δημ. Ασφαλ. Ταμεία για 
ΕΝΕΛ 63.599,63 € 5.000,00 € Α-529 

2 10-7134 
Προμήθεια 75 αδειών χρήσης antivirus για την 
υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των 
υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής   

13.000,00 € 2.550,00 € Α-538 

3 30-6261.004 Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση σχολείων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 27.200,00 € 2.800,00 € 4-539 

4 30-6661.001 Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση κτιρίων & 
κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Λαυρεωτικής 15.000,00 € 2.952,00 € Α-540 

5 10-6266.001 Αναβάθμιση μηχανογραφικών εφαρμογών Δήμου 
Λαυρεωτικής 20.000,00 € 20.000,00 € Α-541 

6 00-6117.008 Ανάθεση εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων 
ΔΗΚΕΔΗΛ 7.995,00 € 7.995,00 € Α-535 

7 30-7424.003 Αποζημίωση θυγόμενων από ρυμοτομία στην 
Κερατέα 20.000,00 € 15.000,00 € Α-528 

8 30-7135.001 Προμήθεια καθρεπτών ασφαλείας 10.000,00 € 2.152,50 € Α-542 

9 30-7336.008 Επισκευή στάσης δημοτικής συγκοινωνίας 
Εργατικών Κατοικιών 10.000,00 € 553,50 € Α-543 

10 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού (σεμινάριο Μ. 
Δρογγίτη) 2.500,00 € 184,50 € Α-544 

11 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού (σεμινάριο 
κατάρτισης υπαλλήλων Δήμου) 2.500,00 € 700,00 € Α-545 

12 30-7425.023 

Παροχή υπηρεσιών διερεύνησης, καταγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης και σύνταξης ειδικού 
επιχειρησιακού σχεδίου, μεσοπρόθεσμης & 
μακροπρόθεσμης πολυεπίπεδης & πολυθεματικής 
συνεργασίας μεταξύ Δήμου Λαυρεωτικής  - ΟΛΛ 
Α.Ε. 

5.000,00 € 5.000,00 € Α-546 

13 15-6261.001 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τη συντήρηση 
δημοτικών κτιρίων 45.000,00 € 830,00 € Α-547 

   ΣΥΝΟΛΟ   65.717,50 €   

 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 77/2016 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της 
έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «αποδέσμευσης ποσών από αποφάσεις ανάληψης» 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΥ/24.05.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-Διορθ. σφαλμ. στο 

ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», σε περίπτωση ματαίωσης της 

δαπάνης, η ανάληψη υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη ο οποίος είχε εγκρίνει 

την σχετική δαπάνη. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδέσμευση – ανατροπή των κατωτέρω 

αναφερόμενων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες είχαν εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής και δεν  εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει, προκειμένου τα ποσά αυτών να 

χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν νέες δαπάνες. 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  45-6261.002 Συντήρηση & επισκευή νεκροταφείων 
Κερατέας – Πλάκας  

4.600,00 Α-356 A-530 

2.  30-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός – πινακίδες σήμανσης 
κλπ 

258,30 Α-327 A-531 

3.  20-7321.001 Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση κτιρίων 
ηλεκτροφωτισμού 

615,00 Α-354 A-532 

4.  10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 589,45 Α-434 A-533 

5.  00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης σεμιναρίων 325,00 Α-334 A-534 

6.  30-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός – πινακίδες σήμανσης 3.013,50 Α-483 A-537 
ΣΥΝΟΛΟ 9.401,25   

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

- τις διατάξεις του  Π.Δ/τος 113/2010, 

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

- τη ΔΥ/24.05.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2016, συνολικού ποσού 9.401,25 
ευρώ, όπως αυτές αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 
 
ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 
Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 78/2016 

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

2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/26.04.2016 έγγραφο της Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται 
τα ακόλουθα:  
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    «Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή 

ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, 

στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία 

καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

δήμου. 

     Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την 

παρ.4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: 

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου 

Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του 

συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και 

επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του 

προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 

     Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από 

την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον 

προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το 

τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του 

που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την 

οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το 

σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

     Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό 

διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, 

δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

    Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των 

συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου 

και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι 

οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία 

Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 

    Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα 

για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» 

    Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 

τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο 
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δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών 

υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των 

δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση 

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

    Με την αριθ. 254/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016  

και εγκρίθηκε με την αριθ.  514/199/25-1-2016  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

    Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:  

− την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει  

− η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα 

οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και 

Περιφερειών» 

− την αριθ. 254/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός 

του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 514/199/25-1-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής.  

− τα έσοδα -  έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή 
       Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται 

στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση  τα 

πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και 

στοιχεία του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:  

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων  1ου  τριμήνου του έτους 2016. 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1ου  τριμήνου του έτους 2016. 

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού 1ου  τριμήνου του έτους 2016. 

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

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 

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

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

- την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών» 
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- την υπ’ αριθ. 254/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Λαυρεωτικής 

- τη ΔΥ/26.04.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τους συνημμένους σε αυτή 
πίνακες 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Λαυρεωτικής, ως 
κατωτέρω:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016 

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

0 Τακτικά έσοδα 8291153,16 1616095,11 0,194918 1279878,95 0,154367 0,791958 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 215720 76180,32 0,353144 22823,9 0,105803 0,299604 
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 24000 156,1 0,006504 156,1 0,006504 1 
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3222201,22 662892,74 0,205727 432768,5 0,134308 0,652848 
4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 639969 53838,53 0,084127 38292,31 0,059835 0,711244 
5 Φόροι και εισφορές 906500 123594,56 0,136343 86405,28 0,095317 0,699103 
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 3179394,36 694094,76 0,21831 694094,76 0,21831 1 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 103368,58 5338,1 0,051641 5338,1 0,051641 1 
1 Έκτακτα έσοδα 1082066,92 115229,16 0,10649 115229,16 0,10649 1 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 5000 0 0 0 0 ######## 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 89400 31043,2 0,347239 31043,2 0,347239 1 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 699166,92 39145,42 0,055989 39145,42 0,055989 1 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 260 ######## 260 ######## 1 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 161500 37745,24 0,233717 37745,24 0,233717 1 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 127000 7035,3 0,055396 7035,3 0,055396 1 
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1176679,71 885000,61 0,752117 856294 0,727721 0,967563 

21 Τακτικά έσοδα 1166679,71 884540,11 0,758169 855871,66 0,733596 0,967589 
22 Έκτακτα έσοδα 10000 460,5 0,04605 422,34 0,042234 0,917134 
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 8070386,7 8067287,91 0,999616 175561,92 0,021754 0,021762 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 ######## 0 ######## ######## 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 8070386,7 8067287,91 0,999616 175561,92 0,021754 0,021762 
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1862775,22 614535,6 0,329903 361380,11 0,194001 0,588054 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1832775,22 612120,39 0,333986 358964,9 0,195859 0,586429 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 30000 2415,21 0,080507 2415,21 0,080507 1 
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 3172862,09           

  Σύνολα εσόδων 23655923,8 11298148,39   2788344,14     
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο2 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 
        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 10171709,84 8757631,2 0,860979 2095244,97 0,2059875 1942838,8 1913533,43 0,1881231 0,9132743 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3323119,2 3309244,11 0,995825 769558,48 0,2315772 767924,23 762134,99 0,2293433 0,9903536 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 795891,88 722991,36 0,908404 174122,84 0,218777 174055,24 174055,24 0,2186921 0,9996118 
62 Παροχές τρίτων 1807592,26 1098078,76 0,607481 353766,15 0,1957113 274524,18 265402,97 0,1468268 0,7502215 
63 Φόροι - τέλη 29100 25000 0,859107 6119,59 0,2102952 9138,29 6119,59 0,2102952 1 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 482482,53 344783,74 0,714604 18489,34 0,0383213 14566,76 6962,96 0,0144315 0,3765932 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 519889,45 519889,45 1 143087,53 0,2752268 143087,53 143087,53 0,2752268 1 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 848934,05 576613,45 0,679221 147508,34 0,1737571 76949,87 73177,45 0,0861992 0,4960903 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2362700,47 2161030,33 0,914644 482592,7 0,2042547 482592,7 482592,7 0,2042547 1 
68 Λοιπά Έξοδα 2000 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 
7 Επενδύσεις 2113028,59 160547,73 0,07598 65014,89 0,0307686 6071,59 1230 0,0005821 0,0189187 

71 
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων 1280659,91 101621,46 0,079351 56251,14 0,0439236 2443,09 0 0 0 

73 Έργα 326918,94 54006,27 0,165198 8763,75 0,0268071 3628,5 1230 0,0037624 0,1403509 
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 505449,74 4920 0,009734 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 11240815,75 3656908,06 0,325324 2279354,71 0,2027748 1106633,27 1061786,61 0,0944581 0,4658277 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2053274,7 2053274,7 1 1828318,72 0,8904404 669687,19 624840,53 0,3043141 0,3417569 
82 Αποδόσεις 1596032,29 1596283,23 1,000157 443685,86 0,277993 429595,95 429595,95 0,2691649 0,9682435 
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 7350,13 7350,13 1 7350,13 1 7350,13 7350,13 1 1 
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 7584158,63 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 
9 Αποθεματικό 130369,62                 

  Σύνολα δαπανών 23655923,8 12575087   4439614,57   3055543,66 2976550,04     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ       

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ    
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016   

 τέλος Προηγούμενου 
έτους 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

1ο Τρίμηνο 2016 Μεταβολή 
%     

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2   
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.042.000,83 10.042.000,83 10.214.350,02 1,02   
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 8.377.826,77 8.377.826,77 8.550.175,96 1,02   
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00   
3. Λοιπές απαιτήσεις 1.664.174,06 1.664.174,06 1.664.174,06 1,00   
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.218.566,06 3.218.566,06 2.984.656,18 0,93   
1. Ταμείο 3.127,25 3.127,25 1.786,83 0,57   
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.215.438,81 3.215.438,81 2.982.869,35 0,93   
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
909.508,94 909.508,94 0,00 0,00 

  
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 74.008,66 74.008,66 0,00 0,00   
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 835.500,28 835.500,28 0,00 0,00   
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 

ενεργητικού 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2   
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.761.334,73 2.761.334,73 2.654.338,10 0,96   
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 

τράπεζες 
2.375.421,87 2.375.421,87 2.375.421,87 1,00 

  
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 

τράπεζες 
385.912,86 385.912,86 278.916,23 0,72 

  
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.058.157,64 2.058.157,64 1.827.013,61 0,89   
1. Προμηθευτές 1.624.297,27 1.624.297,27 1.542.318,13 0,95   
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 222.132,58 222.132,58 170.537,61 0,77   
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1.760,56 1.760,56 304,26 0,00   
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
209.967,23 209.967,23 113.853,61 0,54 

  
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
16.322,90 16.322,90 0,00   

  
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 1,00   
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

(πληρωτέα) 
16.322,90 16.322,90 0,00 0,00 

  
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 

παθητικού 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής απόφασης. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί εξόφλησης από το Δήμο Λαυρεωτικής των δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 και αφορούν την Υπηρεσία Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης 
Αρ. Απόφ.: 79/2016 

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 «εξόφλησης από το Δήμο Λαυρεωτικής 
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των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 και αφορούν την Υπηρεσία 

Ύδρευσης - Αποχέτευσης», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
 Με την υπ’ αριθμ. 225/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επέκταση της 

αρμοδιότητας και η διεύρυνση των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
& Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του Δήμου Λαυρεωτικής, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Με την αριθμ. πρωτ: 44391/24512/15.17.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1614/Β/31.07.2015, εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.  

Στο διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ στις 31 Ιουλίου 2015 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015, οπότε ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η διαδικασία της επέκτασης, έγιναν από πλευράς 
Δήμου, μία σειρά δαπανών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης. 

Από τις δαπάνες αυτές, κάποιες εξοφλήθηκαν εντός του οικονομικού έτους 2015, ενώ οι υπόλοιπες 
μεταφέρθηκαν ως ΠΟΕ στο οικονομικό έτος 2016, στον ΚΑ δαπανών 25-8115.001 και αναφέρονται 
αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΣΟ 
1 Ε.ΥΔ.Α.Π. 74 800.753,00 
2 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. 1 4.920,00 
3 ΥΔΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε 1 542,43 
4 Ε/ΕΧPRESS E.Π.Ε. 1 172,82 
5 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 2 11.376,27 
6 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. 2 3.600,00 
7 MULTI ACTIONS Ο.Ε. 2 3.413,25 

ΣΥΝΟΛΟ 83 824.777,77 
Προκειμένου να αποσαφηνισθεί εάν την υποχρέωση εξόφλησης των ανωτέρω δαπανών την έχει ο 

Δήμος ή η Δημοτική Επιχείρηση, ερωτήθηκε σχετικώς ο ορκωτός λογιστής, κος Αγγέλου Παναγιώτης. Στην 
απάντησή του, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αρ. πρωτ: 7072/13.05.2016, αναφέρονται τα κάτωθι: 

«Σε κάθε περίπτωση απόσχισης ενός κλάδου μιας οικονομικής οντότητας και η εισφορά του σε μία 

άλλη οντότητα (στην περίπτωσή μας ΔΕΥΑΤΗΛ) συνιστά χρηματοδότηση προς την λήπτρια οντότητα. Η 

χρηματοδότηση αυτή δεν έγκειται μόνο σε χρηματικά διαθέσιμα ή σε εξόφληση κάποιων υποχρεώσεων, 

αλλά και σε άλλα στοιχεία του ενεργητικού, όπως είναι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, οι απαιτήσεις, τα 

διαθέσιμα (ταμείο και καταθέσεις όψεως) και επιπλέον ακόμη και αυτό το πελατολόγιο, εάν μπορεί να 

μετρηθεί με κάποιο τρόπο. 

Το ποσό με το οποίο τελικά χρηματοδοτείται η λήπτρια οντότητα προκύπτει σαφώς από τις 

οικονομικές καταστάσεις της εισφέρουσας οντότητας (στη περίπτωσή μας ο Δήμος) και αναφέρεται 

αναλυτικά σε αυτές. Συνολικά είναι η διαφορά του συνόλου του ενεργητικού που εισφέρεται (πάγια, 
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απαιτήσεις, διαθέσιμα, κλπ) μείον τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει τελικά η λήπτρια οντότητα. Η διαφορά 

αυτή είναι το ποσό της καθαρής θέσης με το οποίο επωφελείται η λήπτρια οντότητα και συνεπώς η συνολική 

της χρηματοδότηση. 

Η λήπτρια οντότητα χρηματοδοτείται επί της ουσίας με διάφορα περιουσιακά στοιχεία των οποίων 

τη διαχείριση αναλαμβάνει προς επίτευξη του σκοπού της. 

Ο Καλλικρατικός νόμος ορίζει ότι στην περίπτωση όπου δύο Δήμοι συνενώνονται και στον ένα από 

τους δύο Δήμους υπήρχε λειτουργούσα ΔΕΥΑ, δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της ήδη υφιστάμενης  ΔΕΥΑ, 

στα διοικητικά όρια του νέου Καλλικρατικού Δήμου. Ερμηνείες που έχουν δοθεί μιλάνε μόνο για επέκταση 

με εισφορά μόνο περιουσιακών στοιχείων από πλευράς του Δήμου και όχι οποιονδήποτε άλλων 

περιουσιακών στοιχείων (απαιτήσεις, διαθέσιμα κλπ) ή και υποχρεώσεων. 

Με το ΦΕΚ 1614/31.07.2015 εγκρίθηκε η απόφαση 225/2014 του Δημοτικού σας Συμβουλίου με 

θέμα την επέκταση αρμοδιότητας και διεύρυνση διοικητικών ορίων της ΔΕΥΑΤΗΛ στο σύνολο της εδαφικής 

περιοχής του Δήμου Λαυρεωτικής. Μιλάμε λοιπόν για επέκταση και μόνο. Προφανώς επειδή πρόκειται επί 

της ουσίας για απόσχιση κλάδου (του κλάδου ύδρευσης – αποχέτευσης) από το Δήμο και η εισφορά του σε 

λειτουργούσα Δημοτική Επιχείρηση (ΔΕΥΑΤΗΛ), μια διαδικασία δύσκολη και χρονοβόρα για πρακτικούς 

λόγους, ο νομοθέτης δε χρησιμοποίησε τη λέξη απόσχιση όπως αυτή προβλέπεται από το νόμο περί 

Ανωνύμων Εταιρειών 2190/1920, αλλά χρησιμοποίησε τη λέξη επέκταση, για να δώσει βαθμούς ελευθερίας 

στην όλη διαδικασία. Με βάση τη λέξη αυτή, η ΔΕΥΑΤΗΛ θα μπορούσε να μην αναλάβει καμία υποχρέωση 

μέχρι την ολοκλήρωση της επέκτασης. 

Επίσης, είναι σε όλους γνωστό ότι η διαδικασία επέκτασης καθυστέρησε και από γεγονότα 

προσφυγών ή αιτημάτων για κλείσιμο  της ΔΕΥΑΤΗΛ. Προφανώς λοιπόν για γεγονότα που συνέβησαν από 

την ημερομηνία αυτή (31.07.2015) και μετά και για τον τρόπο είσπραξής τους και εξόφλησής τους, αρμόδιο 

όργανο να αποφασίσει είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ειδικά κατά την έγκριση των οικονομικών 

καταστάσεων του Δήμου της χρήσης 2015, οι κινήσεις αυτές θα εμφανισθούν αναλυτικά και το Δημοτικό 

Συμβούλιο θα αποφασίσει για το εύλογο ή μη των κινήσεων αυτών. 

Επίσης, σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 σε περίπτωση απόσχισης κλάδου χρειάζεται να γίνει 

ισολογισμός με συγκεκριμένη ημερομηνία (στην περίπτωση μας 31.07.2015) όπου θα καταγραφούν όλα 

τα περιουσιακά στοιχεία (ακόμα και τα διαθέσιμα) και οι υποχρεώσεις που αφορούν τον συγκεκριμένο 

κλάδο. Οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου έχουν την ικανότητα για την καταγραφή αυτή, προέκυψαν όμως 

πραγματικά προβλήματα μεταφοράς αρχείων και δεδομένων από το Δήμο στη ΔΕΥΑΤΗΛ, ειδικά για το 

σκέλος των απαιτήσεων, όπως προφορικά μας δηλώθηκε από αυτές (τις Οικονομικές Υπηρεσίες του 

Δήμου). Επίσης, εάν η επέκταση γινόταν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1920, θα έπρεπε να 

μεταφερθούν στη ΔΕΥΑΤΗΛ και ταμιακά διαθέσιμα που σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας ανέρχονται 

στο ποσό των € 200.000 τουλάχιστον. Ως εκ τούτου είναι απόλυτα λογικό να παραμείνουν στο Δήμο και 
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υποχρεώσεις που θα εξοφληθούν από αυτόν, λόγω του ότι οι απαιτήσεις που θα έπρεπε να εισπραχθούν 

από τη ΔΕΥΑΤΗΛ σε περίπτωση απόσχισης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1920, θα 

εισπραχθούν από το Δήμο. 

Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων θεωρώ επιβεβλημένη την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 

δήμου σας από την Οικονομική Επιτροπή, για να εξοφληθούν δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και 

τιμολογήθηκαν μέχρι την 31.12.2015, ημερομηνία που επιλέχθηκε από τις οικονομικές υπηρεσίες του 

Δήμου και της ΔΕΥΑΤΗΛ, για λόγους ευκολίας καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων του κλάδου ύδρευσης & αποχέτευσης. Εάν η μεταφορά των ως άνω στοιχείων διενεργηθεί 

με εύλογο τρόπο, αρμόδιο όργανο να αποφασίσει είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα συγκλιθεί για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του 

Δήμου της χρήσης 2015, θα εγκρίνει οριστικά το εύλογο των αποφάσεων αυτών.» 

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.3852/2010 

- Την υπ’ αριθμ. 225/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

- Το ΦΕΚ 1614/Β/31.07.2015 

- Την αριθμ. πρωτ: 7072/13.05.2016 γνωμοδότηση του ορκωτού λογιστή 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την εξόφληση των δαπανών, συνολικού ύψους 824.777,77 ευρώ, που αφορούν την Υπηρεσία Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 και μεταφέρθηκαν στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, στον  ΚΑ Δαπανών: 25-8115.001, από το Δήμο 
Λαυρεωτικής. Αναλυτικά:  

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΣΟ 

1 Ε.ΥΔ.Α.Π. 74 800.753,00 
2 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. 1 4.920,00 
3 ΥΔΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε 1 542,43 
4 Ε/ΕΧPRESS E.Π.Ε. 1 172,82 
5 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 2 11.376,27 
6 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. 2 3.600,00 
7 MULTI ACTIONS Ο.Ε. 2 3.413,25 

ΣΥΝΟΛΟ 83 824.777,77 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου Μαρίας Δρογγίτη σε σεμινάριο με θέμα: «χρήση 
εφαρμογής Οικονομικής Υπηρεσίας για τέλη ΤΑΠ, κλήσεις οχημάτων κλπ» 
Αρ. Απόφ.: 80/2016 

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 της υπαλλήλου 

Μαρίας Δρογγίτη σε σεμινάριο με θέμα: χρήση εφαρμογής Οικονομικής Υπηρεσίας για τέλη ΤΑΠ, κλήσεις 

οχημάτων κλπ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Η εταιρεία SOFLAND Μον. ΕΠΕ διοργανώνει στις 8 Ιουνίου 2016 στο Κορωπί, εκπαιδευτικό 

σεμινάριο με θέμα: χρήση εφαρμογής Οικονομικής Υπηρεσίας για τα τέλη: ΤΑΠ, Κλήσεις οχημάτων, Τέλος 
παρεπιδημούντων, Τέλη νεκροταφείου, Τέλος διαφήμισης, Εισφορά σε γη και χρήμα (για εντάξεις σχεδίου 
πόλης), Άδειες καταστημάτων, Ενοίκια (μισθώματα δημ. Ακινήτων), Πεζοδρόμια – Τέλος κοινοχρήστων 
χώρων. 
 Αναλυτικά θα παρουσιαστούν: 

1. Χειριστική εκπαίδευση για όλα τα τέλη 
2. Μεθοδολογική παρουσίαση καταχώρισης εγγραφών  
3. Σύνταξη χρηματικών καταλόγων 
4. Αποστολή ειδοποιητηρίων 
5. Βεβαίωση με χρήση οίκοθεν 
6. Τακτοποίηση καρτελών οφειλετών 
7. Εκτυπώσεις – παραμετροποιήσεις εφαρμογής 

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κος Κ. Κωνσταντινίδης, από την εταιρεία Aflaware Πληροφορική Α.Ε. 
Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. 

πρωτ:7850/23.05.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την έγκριση 
συμμετοχής της υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων, Μαρίας Δρογγίτη, στο ανωτέρω σεμινάριο. 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 184,50 ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης 
προσωπικού». 

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ:7850/23.05.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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- Την ανάγκη επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Δήμου 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή της υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων του Δήμου Λαυρεωτικής Μαρίας Δρογγίτη 
σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνεται από την εταιρεία SOFLAND M.ΕΠΕ, με έδρα  στο Κορωπί, 
οδός Ερχείας, με ΑΦΜ 998044816, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην έδρα της εταιρείας, 
στο Κορωπί, στις 8 Ιουνίου 2016. 
Β. Η συνολική δαπάνη ποσού 184,50 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 (ΑΑΥ : Α-544/2016). 
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: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση της υπ’ αριθμ. 7835/2016 
απόφασης της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων) 
Αρ. Απόφ.:81/2016   

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 «συντηρήσεων και επισκευών οχημάτων 

του Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση της υπ’ αριθμ. 7835/2016 απόφασης της Επιτροπής Συντήρησης & 

Επισκευής Οχημάτων)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για την 

εφαρμογή του ΠΔ 28/80», η διαδικασία για την επισκευή, συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών των 
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις διατάξεις της αριθμ. 3373/390/20-
3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 
απόφαση Υπουργού Προεδρίας.  

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

Για όλες τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες καθώς και την προμήθεια των ανταλλακτικών 
εισηγείται η αρμόδια «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων» η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθμ.27/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο «δελτίο ή 
εντολή επιθεώρησης» που εκδίδει κάθε φορά το Γραφείο Κίνησης. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με την αριθμ. πρωτ: 
7835/24.05.2016 απόφασής της, εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των κάτωθι οχημάτων: 
ΚΗO-6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ) 
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Το όχημα στάλθηκε στην εταιρεία ΚΑΟΥΣΣΗΣ Α.Ε. προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων 
εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 39.300,60 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως: 

ΕΡΓΑΣΙΑ: 6.329,60 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:  32.971,00 ευρώ 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

με την έγκριση της αριθμ. πρωτ: 7835/24.05.2016 απόφασης της Επιτροπής και τη διάθεση των πιστώσεων 
σε βάρος των σχετικών ΚΑ του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2016, προκειμένου να γίνει η επισκευή του οχήματος. 

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

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

− Την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για την εφαρμογή του 
ΠΔ 28/80», 

− Την υπ’ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας, 

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

− Την αριθμ. πρωτ: 7835/24.05.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων 
και τη συνημμένη σε αυτή εντολή τεχνικής επιθεώρησης 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 7835/24.05.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή του ΚΗΟ 6120 απορριμματοφόρου του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Η δαπάνη συνολικού ποσού 39.300,60 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 20-6263.001 του προϋπολογισμού 
δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 (ΑΑΥ: 524/2016).   
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις εκτέλεσης εργασιών επισκευής των 
οχημάτων και προμήθειας ανταλλακτικών. 
Δ. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας και με βάση τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν 
τον Ανάδοχο. 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.251,82 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-
7321.001 με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» για την πληρωμή 
της ΔΕΔΔΗΕ 
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Αρ. Απόφ.: 82/2016 
Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έκδοσης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ποσού 1.251,82 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων – 

επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 7843/24.05.2016 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ 
Εφαρμογών & Συγκοινωνιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
«Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έκδοση χρηματικού εντάλματος προς τη ΔΕΔΔΗΕ για την πληρωμή 

των κάτωθι παροχών: 

1. Α.Π. 16416477 

2. Α.Π. 16415874 

3. Α.Π.16400275 

4. Α.Π. 16416457 

5. Α.Π. 16416598» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι οι ανωτέρω παροχές 
αφορούν τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Λαυρεωτικής. Η συνολική δαπάνη για την τοποθέτηση αυτών ανέρχεται στο ποσό των 1.251,82 
ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής ποσού  1.251,82, ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού»  και 
να ορίσει τον υπόλογο υπάλληλο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα. 

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

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 7843/24.05.2016 έγγραφο του Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών & 
Συγκοινωνιών και τα συνημμένα έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.251,82 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων 
– επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» και την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 
στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Λιούμη Ευάγγελου, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού, με 
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βαθμό Γ’, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γίνει σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής 
τάσης εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής.  
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
27.08.2016. 
Γ. Η απόδοση των χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του από 
17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Εισήγηση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 – αποδοχή ποσών 
Αρ. Απόφ.:83/2016   

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«εισήγησης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 – αποδοχή 

ποσών». 

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

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

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

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

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

ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί 
πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 
26.05.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Με την υπ΄αριθμ.254/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός του έτους 2016 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 514/199/ 25.01.2016 απόφαση του Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.                

Με τις αποφάσεις 18/2016, 22/2016 και 46/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν η 1η 2η και 3η 

τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού αντίστοιχα. 

Παρακαλούμε για την αποδοχή ποσών και για την έγκριση της 4ηςτροποποίησης του Δημοτικού 

Προϋπολογισμού: 
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1. Αποδοχή ποσού 18.965,91 το οποίο αφορά την επιχορήγηση της μισθοδοσίας του Προσωπικού Κ.Η.Φ.Η. 

του Ν.Π.Δ.Δ.¨ΚΕΦΑΛΟΣ¨ βάσει του υπ΄αριθμ.πρωτ.48393/04.05.2016 εγγράφου του Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων. 

2 Αποδοχή ποσού 50.000,00 το οποίο αφορά την επιχορήγηση για πρόγραμμα πρόληψης και 

αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού 

της χώρας, βάσει του υπ΄αριθμ.πρωτ.14194/25.04.2016 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

Με την παρούσα προς έγκριση 4η τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2016 παρακαλούμε τις κάτωθι 

μεταβολές: 

Α. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α Εσόδων: 

1. Αυξάνεται ο Κ.Α 1212.005 που αφορά τη λήψη επιχορήγησης «για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του 

προσωπικού Κ.Η.Φ.Η. του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΚΕΦΑΛΟΣ¨» κατά 18.965,91 με την αντίστοιχη αύξηση του Κ.Α 

Εξόδων 00-6715.010. 

2. Αυξάνεται ο Κ.Α 1322.018 που αφορά τη «λήψη επιχορήγησης για πρόγραμμα πρόληψης και 

αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού 

της χώρας» κατά 50.000,00 ποσό το οποίο προτείνεται να διατεθεί ισόποσα στους  Κ.Α Εξόδων 30-6261.021 

και Κ.Α Εξόδων 30-6261.022  

3. Αυξάνεται ο Κ.Α 4212 που αφορά την «είσπραξη της παγίας προκαταβολής» κατά 4.000,00 με την 

αντίστοιχη αύξηση του Κ.Α Εξόδων 00-8251. 

 

Β. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α Εξόδων: 

1. Αυξάνεται ο Κ.Α 00-6031.002 που αφορά τις «Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων» κατά 13.134,00  για 

την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των υπολοίπων μηνών του έτους 2016. 

2. Αυξάνεται ο Κ.Α 00-6053.001 που αφορά τις «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ –ΤΕΑΔΥ κ.λ.π. ειδικών θέσεων 

αιρετών, φοιτητών  κ.α » κατά 10.580,97 για την καταβολή των εισφορών των υπολοίπων μηνών του έτους 

2016. 

3. Αυξάνεται ο Κ.Α 00-6715.007 που αφορά την «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΘΟΡΙΚΟΣ¨» κατά 90.000,00 

ως έκτακτη επιχορήγηση , για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας καθώς και των εισφορών του έκτακτου 

προσωπικού (λόγω παράτασης των συμβάσεων), για την κάλυψη του ποσού της από 03.09.2015 σύμβασης 

των καυσίμων και της αποπληρωμής των εξόδων των παρελθόντων ετών. 

4. Αυξάνεται ο ΚΑ 10-6261.007 που αφορά την «Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων και πόρτας στο νότιο 

και στο δυτικό τμήμα της περίφραξης του αύλειου χώρου του Δημαρχείου Λαυρίου» κατά 24.800,00. 
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5. Αυξάνεται ο Κ.Α 15-6482.001 που αφορά «Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης» κατά 20.000,00  με την 

αντίστοιχη μείωση του Κ.Α 15-7413.007 « Μελέτη διαμόρφωσης χώρων και εγκαταστάσεων βελτίωσης 

κατασκήνωσης». 

6. Αυξάνεται ο Κ.Α 20-6262.006 που αφορά «Εργασίες περίφραξης ,οριοθέτησης του χώρου Πράσινου 

Σημείου Δ.Ε Λαυρίου στο Νεράκι» κατά 25.000,00 με αντίστοιχη μείωση του Κ.Α 20-6265.002 «Εργασίες 

ανακατασκευής container μεταφοράς απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α.». 

7. Αυξάνεται ο Κ.Α 20-7425.012 που αφορά «Παροχή υπηρεσίας προετοιμασίας φακέλου προς 

χρηματοδότηση από ΕΥΔ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ- Ολοκληρωμένη Διαχείριση αστικών αποβλήτων» κατά 25.000,00 

με τις μειώσεις του Κ.Α 20-7135.001 «Λοιπός εξοπλισμός –ελαστικά» κατά 5000,00 , του Κ.Α 20-7135.003 

«Προμήθεια κάδων –καροτσιών»  κατά 10.000,00 και του Κ.Α 20-7135.004 «Προμήθεια μεγάλων ανοικτών 

κάδων μεταφοράς πάσης φύσεως απορριμμάτων» κατά 10.000,00. 

8. Αυξάνεται ο Κ.Α 30-7135.010 που αφορά «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 

219 της Δ.Ε  Κερατέας» κατά 32.000,00 με τη μείωση του Κ.Α 30-7135.008. 

«Προμήθεια εξοπλισμού οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα πρότυπα 

ασφαλείας Δ.Ε  Κερατέας». 

9. Αυξάνεται ο Κ.Α 30-7413.064 που αφορά «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της κεντρικής οδού 

Αθηνών – Λαυρίου της πόλης της Κερατέας και των όμορων πλατειών και κοινόχρηστων χώρων» κατά 

17.900,00. 

10.Αυξάνεται ο Κ,Α 30-7425.024 που αφορά «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σύνταξη 

οικονομοτεχνικής μελέτης και ωρίμανση φακέλου έργου για την υλοποίηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής 

Αγωγής του Δήμου Λαυρεωτικής» κατά 8.680,00. 

11.Αυξάνονται οι  Κ.Α 10-8311,Κ.Α 20-8311,ΚΑ 30-8311 και Κ.Α 35-8311  που αφορούν «Αμοιβές και Έξοδα 

προσωπικού» συνολικά  κατά 6.714,88. 

12.Αυξάνεται ο ΚΑ 25-8122.001 που αφορά «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης- αντικατάσταση 

αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα Ε.Σ.Π.Α.» κατά 33.276,19 , ποσό το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α 

Εσόδων 1328.005 του προϋπολογισμού. 

13.Αυξάνεται ο Κ.Α 30-8117.001 που αφορά «Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών» κατά 

72.386,57 για την καταβολή των αναλογούντων ποσών στους δικαιούχους.   

 

Γ. Μείωση των παρακάτω Κ.Α Εξόδων : 

1. Μειώνεται  ο Κ.Α 00-6117.001 που αφορά «Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών –γιατρός εργασίας» κατά 

500,00.  

2. Μειώνεται ο Κ,Α 00-6431 που αφορά «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» 

κατά 14.000,00. 
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3. Μειώνεται ο Κ.Α 00-6434 που αφορά «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» κατά 800,00. 

4. Μειώνεται ο Κ.Α 10-6261.005 που αφορά «Εργασίες ενεργειακής βελτίωσης δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. 

Κερατέας» κατά 20.000,00. 

5. Μειώνεται ο Κ.Α 10-6261.006  που αφορά «Εργασίες ενεργειακής βελτίωσης δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. 

Λαυρίου » κατά 20.000,00. 

6. Μειώνεται ο Κ.Α 30-6261.008 που αφορά «Επισκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Δημοτικού 

Σχολείου Λαυρίου» κατά 4.821,60. 

7. Μειώνεται ο Κ.Α 30-6262.001 που αφορά «Συντήρηση Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Αγ. 

Κωνσταντίνου» κατά 5.000,00. 

8. Μειώνεται ο Κ.Α 30-6262.002 που αφορά «Συντήρηση Επισκευή παιδικών χαρών Λαυρίου» κατά 

10.000,00. 

9. Μειώνεται ο Κ.Α 30-7326.003 που αφορά «Επισκευή, αποκατάσταση και ανάδειξη του παλαιού 

υδραγωγείου του Λαυρίου» κατά 27.936,75. 

10.Μειώνεται ο Κ.Α 00-8224.004 που αφορά «Καταβολή Φ.Π.Α.» κατά 82.526,08.  

Εκτός από τις ανωτέρω μειώσεις των εξόδων που πραγματοποιούνται και αντιστοιχούν στις αυξήσεις των 

εξόδων, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, σε αυτή την τροποποίηση του προϋπολογισμού  πραγματοποιείται 

και μείωση του Αποθεματικού κατά 49.688,18. 

Το νέο Αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 11.390,25.» 

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

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

 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 
 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
 την υπ’ αριθμ.254/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 
 το υπ΄αριθμ.πρωτ.48393/04.05.2016 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. 
 το υπ΄αριθμ.πρωτ.14194/25.04.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης. 
 την από 26.05.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 

  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 21 από 25 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
   

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 61.078,43 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 1212.005 Επιχορήγηση Μισθοδοσίας προσωπικού  18.965,91 0,00 
 ΚΗΦΗ ΝΠΔΔ ¨ΚΕΦΑΛΟΣ¨ 
 2 1322.018 Επιχορήγηση για Πρόγραμμα πρόληψης -  50.000,00 0,00 
 αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που  
 προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ  Α΄ και  
 Β΄βαθμού της Χώρας 
 3 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 0,00 

 72.965,91 

 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 4 0,00 00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων 13.134,00 

 5 0,00 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών  10.580,97 
 φοιτητών κ.λ.π 
 6 0,00 00-6715.007 Επιχορήγηση Νομικού προσώπου  Θορικός 90.000,00 

 7 0,00 00-6715.010 Επιχορήγηση Μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ  ΝΠΔΔ  18.965,91 
 ¨ΚΕΦΑΛΟΣ¨ 
 8 0,00 10-6261.007 Τοποθέτηση  σιδηρών κιγκλιδωμάτων και πόρτας στο νότιο και  24.800,00 
 στο δυτικό τμήμα της περίφραξης του αύλειου χώρου του   
 Δημαρχείου Λαυρίου 
 9 0,00 15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης 20.000,00 

 10 0,00 20-6262.006 Εργασίες περίφραξης οριοθέτησης χώρου Πράσινου Σημείου ΔΕ 25.000,00 
  Λαυρίου στο Νεράκι 
 11 0,00 30-6261.021 Εργασίες ελαιοχρωματισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού 24.800,00 
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 12 0,00 30-6261.022 Εργασίες διαμόρφωσης χώρων στο Γυμνάσιο Κερατέας 24.800,00 

 13 0,00 20-7425.012 Παροχή υπηρεσίας προετοιμασίας φακέλου προς  25.000,00 
 χρηματοδότηση από ΕΥΔ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ-Ολοκληρωμένη  
 Διαχείριση αστικών αποβλήτων 
 14 0,00 30-7135.010 Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στο Ο.Τ 219 32.000,00 
  της Δ.Ε Κερατέας 
 15 0,00 30-7413.064 Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της κεντρικής οδού Αθηνών- 17.900,00 
 Λαυρίου της πόλης της Κερατέας και των όμορων πλατειών και  
 κοινόχρηστων χώρων 
 16 0,00 30-7425.024 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σύνταξη οικονομοτεχνικής  8.680,00 
 μελέτης και ωρίμανση φακέλου έργου για την υλοποίηση του  
 πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Λαυρεωτικής 
 17 0,00 00-8251. Πάγια προκαταβολή 4.000,00 

 18 0,00 10-8311. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 2.473,77 

 19 0,00 20-8311. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 3.204,77 

 20 0,00 25-8122.001 Αναβ.δικτ.υδρ.αντικ.αμιαντ.Κερατέα ΕΣΠΑ 33.276,19 

 21 0,00 30-8117.001 Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών 72.386,57 

 22 0,00 30-8311. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 655,19 

 23 0,00 35-8311. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 381,15 

 452.038,52 

 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 24 0,00 00-6117.001 Αμοιβές ελευθ.επαγ.γιατρός εργασίας -500,00 

 25 0,00 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου -14.000,00 

 26 0,00 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων -800,00 

 27 0,00 10-6261.005 Εργασίες ενεργειακής βελτίωσης δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κερατέας -20.000,00 

 28 0,00 10-6261.006 Εργασίες ενεργειακής βελτίωσης δημοτικών κτιρίων ΔΕ Λαυρίου -20.000,00 

 29 0,00 20-6265.002 Εργ.ανακατασκευής container μεταφ. Απορ. σε ΧΥΤΑ -25.000,00 

 30 0,00 30-6261.008 Επισκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 2ου Δημ.Σχολείου  -4.821,60 
 Λαυρίου 
 31 0,00 30-6262.001 Συντήρηση-επισ.αθλητικών εγκαταστάσεων Αγ.Κων/νου -5.000,00 
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 32 0,00 30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου -10.000,00 

 33 0,00 15-7413.007 Μελ.διαμ.χώρων και εγκ.βελτίωσης Κατασκήνωσης -20.000,00 

 34 0,00 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά -5.000,00 

 35 0,00 20-7135.003 Προμήθεια κάδων-καροτσιών -10.000,00 

 36 0,00 20-7135.004 Προμήθεια  μεγάλων ανοικτών κάδων  μεταφοράς πάσης φύσεως  -10.000,00 
 απορριμάτων 
 37 0,00 30-7135.008 Προμήθεια εξοπλισμού οργάνων παιδικής χαράς και αστικού  -73.800,00 
 εξοπλισμού σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας ΔΕ.ενότητας  
 .Κερατέας 
 38 0,00 30-7326.003 Επισκευή αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιού υδραγωγείου  -27.936,75 
 Λαυρίου 
 39 0,00 00-8224.004 Καταβολή ΦΠΑ -82.526,08 

 -329.384,43 

 4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 40 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -49.688,18 

 -49.688,18 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 72.965,91 72.965,91 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 11.390,25 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  61.078,43 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 72.965,91 
  ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 452.038,52 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -329.384,43 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -49.688,18 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 11.390,25 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό 
των 11.390,25 ευρώ. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση διεξαγωγής ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος 
κατάρτισης εργαζομένων Δήμου Λαυρεωτικής με θέμα: «Νομιμότητα δαπανών - Θεσμικό πλαίσιο 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων - Οικονομική 
Διαχείριση» 
Αρ. Απόφ.:84/2016   
Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε 
της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 2ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης διεξαγωγής ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων Δήμου 

Λαυρεωτικής με θέμα: ‘’νομιμότητα δαπανών, θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 

Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, Οικονομική Διαχείριση’’». 

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

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

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

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

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

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί 
πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Με το αριθμ. πρωτ: 8124/27.05.2016 αίτημά της, το οποίο αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ:16 
REQ004476382, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, κα Ευαγ. Βελετάκου, εισηγείται τη διάθεση της 
πίστωσης ποσού 700,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού» και την έγκριση 
διεξαγωγής ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος για την κατάρτιση των υπαλλήλων του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2016 και από ώρα 09:00 έως 15:30, στο χώρο 
του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής. Το θέμα είναι: «Νομιμότητα δαπανών, θεσμικό πλαίσιο 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, οικονομική διαχείριση» 
και απευθύνεται στους υπαλλήλους που ασχολούνται με οικονομικά, τεχνικά και θέματα προμηθειών και 
δαπανών. Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κος Θανάσης Παζαρλόγλου. Κατά τη διάρκεια του 
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σεμιναρίου θα δοθούν στο Δήμο, σε ηλεκτρονική μορφή, πρόσφατες επικαιροποιημένες σημειώσεις του 
εισηγητή και συναφές με το αντικείμενο υλικό. 

Το κόστος διεξαγωγής του σεμιναρίου ανέρχεται σε 700,00 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό δεν 
υπόκειται σε ΦΠΑ. 

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. πρωτ: 8124/27.05.2016 εισήγηση της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Εγκρίνει τη διεξαγωγή ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος κατάρτισης με θέμα: «Νομιμότητα 
δαπανών - Θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων των Δήμων και των Νομικών τους 
Προσώπων - Οικονομική Διαχείριση» και εισηγητή τον κο Θανάση Παζαρλόγλου για τους υπαλλήλους 
του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Το σεμινάριο θα λάβει χώρα της Τετάρτη 1η Ιουνίου 2016 στο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος 
Λαυρεωτικής. 
 Β. Η συνολική δαπάνη ποσού 700,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6073 του προϋπολογισμού εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 (ΑΑΥ: Α-545/2016, υπ’ αριθμ.76/2016 απόφαση Οικ. 
Επιτροπής). 
Γ. Ο Δήμος Λαυρεωτικής για την πληρωμή του Αναδόχου θα εκδώσει «τίτλο κτήσης», σύμφωνα με την 
παρ. 1γ του άρθρου 39 του Ν.4308/2014 και την παρ.10 της ΠΟΛ.1003/31.12.14. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος  
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Δράκος Δημήτρης 
 
Ηλίας Στουραΐτης 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
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