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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 9 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΤΗΣ 1ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 1 Αυγούστου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 15:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 28.07.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 6 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Αναστάσιος Αντωνίου, Ευαγγελία Βελετάκου, Ιωάννης 
Συρίγος, Παναγιώτης Τσίκλος, Κωνσταντίνος Λεβαντής 

Απόντα μέλη  : 1 
Ιωάννης Παρασκευής 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας Δημοτικής 
Ενότητας Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 202/2017 

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 «οριστικής παραλαβή της μελέτης με τίτλο: 

μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας Δημοτικής Ενότητας Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.67/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης  ποσού 
17.450,00 ευρώ στον ΚΑ 30-7413.062, του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και 
εκδόθηκε η αριθμ. Α-519/2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Με την υπ’ αριθμ.69/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η απ’ 
ευθείας ανάθεση της «μελέτης οργάνωσης κυκλοφορίας Δημοτικής Ενότητας Κερατέας», στην κα Αυγή Βάσση, 
αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό ΕΜΠ, με έδρα Λυκαβηττού 1Α, στην Αθήνα, με ΑΦΜ 102033590, Δ.Ο.Υ. Δ’ 
Αθηνών, με Α.Μ. ΤΕΕ 118281, με πτυχίο Α’ τάξης για τις κατηγορίες 10 και 16, έναντι του ποσού των 14.000,00 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά της.  
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Η ανάθεση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και τις σχετικές 
διατάξεις του Ν.3316/2005. 

Στις 4 Ιουλίου 2016 υπεγράφη η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
με ΑΔΑΜ: 16SYMV004716869. 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 46417/17601/07.07.2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της η υπ’ αριθμ. 69/2016 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής. 

Με το από 06.03.2017 έγγραφό της η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ενέκρινε τη 
μελέτη που εκπονήθηκε από την Ανάδοχο και πιστοποίησε ότι η μελέτη έχει ποσοτικά και ποιοτικά περατωθεί, 
ο δε ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.  

Με το αριθμ. πρωτ: 12896/18.07.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η ανωτέρω 
εγκριτική απόφαση διαβιβάσθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να γίνει η οριστική παραλαβή 
της μελέτης. 

Η έγκριση και η παραλαβή της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του 
Ν.3316/2005. 

Επιπλέον ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 376 παρ. 1 και 379 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, οι διατάξεις του ως άνω νόμου ισχύουν από τη 
δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβέρνησης (8/8/2016) και εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις έργων, 
μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, η διαδικασία σύναψης των οποίων άρχισε ή αρχίζει μετά την ημερομηνία 
αυτή. 

 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 και έλαβε υπόψη: 

- Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3316/2005, 

- Τις διατάξεις των άρθρων 376 παρ. 1 και 379 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, 

- Την υπ’ αριθμ. 69/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία έγινε η 
απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 46417/17601/07.07.2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, 

- Την από 06.03.2017 εγκριτική απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, η οποία 
εκπονήθηκε εμπρόθεσμα και παραδόθηκε από την κα Αυγή Βάσση, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό ΕΜΠ, με 
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έδρα Λυκαβηττού 1Α, στην Αθήνα, με ΑΦΜ 102033590, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με Α.Μ. ΤΕΕ 118281, με πτυχίο Α’ 
τάξης για τις κατηγορίες 10 και 16. 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής μειοψήφησε, εκφράζοντας  τη διαφωνία τους 
σχετικά με το αντικείμενο της μελέτης αυτής, αφού αφορά κυρίως τη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου και όχι όλη 
τη Δ.Ε. Κερατέας.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της ετήσιας επιθεώρησης του 
συστήματος ασφαλείας (HACCP) κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000:2005 στην Ζ’ Παιδική Εξοχή 
Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 203/2017 

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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 

για την ανάθεση της ετήσιας επιθεώρησης του συστήματος ασφαλείας (HACCP) κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 

22000:2005 στην Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δαπάνες 
και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. Δ22/οικ.14573/359/2017 (ΦΕΚ 1224/Β/07.04.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας & Πρόνοιας. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13167/21.07.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 
Κερατέας με θέμα «ετήσια επιθεώρηση του συστήματος ασφαλείας τροφίμων (HACCP)  κατά το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ISO 22000:2005 στη Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής», η οποία αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001737528. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 15-6482.001 
του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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 209 του Ν.3463/06, 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13167/21.07.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 
Κερατέας 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.500,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «ετήσια επιθεώρηση του 
συστήματος ασφαλείας τροφίμων (HACCP)  κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000:2005 στη Ζ’ Παιδική Εξοχή 
Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 1.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμό εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
εγκατάστασης κατασκηνωτικών σκηνών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 204/2017 

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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 

για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’εργασίες εγκατάστασης κατασκηνωτικών σκηνών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 

Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δαπάνες 
και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. Δ22/οικ.14573/359/2017 (ΦΕΚ 1224/Β/07.04.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας & Πρόνοιας. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11505/04.07.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 
Κερατέας σχετικά με την εγκατάσταση των σκηνών. 
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− Την υπ’ αριθμ. 39/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες εγκατάστασης 
κατασκηνωτικών σκηνών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ001692543 2017 07 14. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 15-6482.001 
του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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 209 του Ν.3463/06, 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11505/04.07.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 
Κερατέας, 

− την υπ’ αριθμ. 39/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 4.513,60 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες εγκατάστασης 
κατασκηνωτικών σκηνών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 4.513,60 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμό εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας υγραερίου για την 
κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 205/2017 

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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 

για τη διενέργεια της προμήθειας υγραερίου για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του 

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

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δαπάνες 
και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  
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− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. Δ22/οικ.14573/359/2017 (ΦΕΚ 1224/Β/07.04.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας & Πρόνοιας. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 12662/14.07.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 
Κερατέας σχετικά με τη διενέργεια προμήθειας υγραερίου για την κάλυψη των αναγκών της Κατασκήνωσης. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 15-6482.001 
του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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 209 του Ν.3463/06, 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 12662/14.07.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 
Κερατέας 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 806,00 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας υγραερίου για την κάλυψη των 
αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 806,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή ασφάλισης κατασκηνωτών της Ζ’ 
Παιδική Εξοχή Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 206/2017 

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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 

για την παροχή ασφάλισης κατασκηνωτών της Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δαπάνες 
και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. Δ22/οικ.14573/359/2017 (ΦΕΚ 1224/Β/07.04.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας & Πρόνοιας. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13166/21.07.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 
Κερατέας με θέμα «παροχή ασφάλισης κατασκηνωτών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής», 
η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001737486. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 15-6482.001 
του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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 209 του Ν.3463/06, 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13166/21.07.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 
Κερατέας 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.100,00 ευρώ για την παροχή ασφάλισης κατασκηνωτών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 
Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 1.100,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμό εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας ειδών 
οξυγονοθεραπείας για την κάλυψη των της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής 
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Αρ. Απόφ.: 207/2017 
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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 

για τη διενέργεια της προμήθειας ειδών οξυγονοθεραπείας για την κάλυψη των της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας 

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

− Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α), όπως αναδιατυπώθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α) και ισχύει. 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δαπάνες 
και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. Δ22/οικ.14573/359/2017 (ΦΕΚ 1224/Β/07.04.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας & Πρόνοιας. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13237/24.07.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 
Κερατέας σχετικά με τη διενέργεια προμήθειας ειδών οξυγονοθεραπείας για την κάλυψη των αναγκών της 
Κατασκήνωσης, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001741367. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 15-6482.001 
του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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 209 του Ν.3463/06, 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13237/24.07.2017 υποβολή αιτήματος του Πρόεδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής 
Κερατέας 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 9 από 39 

(α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ειδών οξυγονοθεραπείας, όπως αναφέρονται στο 
αριθμ. πρωτ: 13237/24.07.2017 πρωτογενές αίτημα. 
(β) την έγκριση της δαπάνης ποσού 465,00 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας ειδών οξυγονοθεραπείας 
για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(γ) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 465,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας κλιματιστικών 
μηχανημάτων 
Αρ. Απόφ.: 208/2017 

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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 

για τη διενέργεια της προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α), όπως αναδιατυπώθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α) και ισχύει. 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δαπάνες 
και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13455/21.07.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής με θέμα «έγκριση 
διενέργειας προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων». 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-7133 του 
οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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 209 του Ν.3463/06, 
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− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13455/21.07.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων, όπως αναφέρονται 
στο αριθμ. πρωτ: 13455/21.07.2017 πρωτογενές αίτημα Δημάρχου Λαυρεωτικής. 
(β) την έγκριση της δαπάνης ποσού 1.036,64 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας κλιματιστικών 
μηχανημάτων για τις ανάγκες του  Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & 
Νέας Γενιάς του Δήμου Λαυρεωτικής. 
(γ) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.036,64 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-7133 του προϋπολογισμό εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και 
αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2016 
Αρ. Απόφ.: 209/2017 

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 δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 

για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  την 
αριθμ. πρωτ: 4144/17.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 

«Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006: «..Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα 

χρήσεως πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. 

Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό  ελεγκτή – λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι 

το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. 

Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου 

εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, οι 

οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό 

ελέγχου του ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο 

Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων 

κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. 
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Περιλαμβάνει επίσης και όλες  τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη 

επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και 

έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχο του, παραθέτοντας, 

επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό 

ελεγκτή – λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας». 

Επειδή ο Δήμος Λαυρεωτικής εφαρμόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο προβλέπεται ο ορισμός ορκωτού 

ελεγκτή – λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου 

οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την ανάθεση της υπηρεσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του 

Δήμου Λαυρεωτικής στον ΚΑ 10-6142.001 με τίτλο «αμοιβές ορκωτών λογιστών», με το ποσό των 17.000,00 

ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του.» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δαπάνες 
και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-6142.001 
του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

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 Π.Δ/τος 80/2016,  

− τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, 
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− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4144/17.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 
17REQ001749450) 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) την έγκριση της δαπάνης ποσού 16.740,00 ευρώ για τον ορισμό ορκωτή ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή 
αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016. 
(β) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 16.740,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6142.001 «αμοιβές ορκωτών 
λογιστών» του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.615,48 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-
7321.002 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή 
της ΔΕΔΔΗΕ 
Αρ. Απόφ.: 210/2017 

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 3.615,48 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 13048/19.07.2017 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών 
& Συγκοινωνιών, αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής προς τη ΔΕΔΔΗΕ για την εξόφληση 
των κάτωθι παροχών: 

1. Α.Π. 16416743: χορήγηση νέας παροχής σε αντλιοστάσιο της Δ.Ε. Κερατέας 
2. Α.Π. 16416988: επέκταση δημοτικού φωτισμού στη οδό Μιαούλη, Ο.Τ. 95 Κερατέας 
Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι οι ανωτέρω παροχές 

αφορούν εργασίες στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Λαυρεωτικής. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.616,48 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 3.616,48 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – 
επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» 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 
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− 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 

− Την αριθμ. πρωτ: 13048/19.07.2017 εισήγηση του Προϊσταμένου του 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 3.615,48 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με τίτλο: 
«Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας» του προϋπολογισμού εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο 
όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Λιούμη Ευάγγελου, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού, με βαθμό Γ’, 
για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να γίνουν οι εργασίες στο 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 
01.11.2017. 
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: Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο της υλοποίησης του 
προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 211/2017 

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

2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

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

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

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

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

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

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

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την 
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πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα 

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

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

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

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

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

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

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

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

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το ΔΥ/25.07.2017 έγγραφό της υπέβαλλε στην Οικονομική 
Επιτροπή την  έκθεση εσόδων – εξόδων του Β’ τριμήνου έτους 2017 (χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 
30.06.2017), προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα.  

Όσο αφορά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ η Οικονομική Υπηρεσία σημειώνει 
τα ακόλουθα:
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 
0.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων-

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

9.151.560,46 3.567.490,41 38,98% 3.264.811,76 35,67% 91,51% 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

01.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων- 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

161.496.50 29.793,84 18,45% 18.789,54 11,63% 63,07% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 142.706,96 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από 
μισθώματα ακινήτων του Δήμου, από μισθώματα ιχθυοτροφείων και από δικαιώματα εμποροπανηγύρεων, παζαριών και λαϊκών αγορών για τα οποία βεβαιώνονται 
χρηματικοί κατάλογοι και εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

02.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 17.619,01 ευρώ. Σε αυτή την 
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε  τράπεζες οι οποίοι εισπράττονται το Α’ και το Β’ εξάμηνο του έτους. 
 

 
03.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

3.402.734,92 1.533.637,13 45,07% 1.303.512,89 38,31% 84,99% 
 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

25.000,00 7.380,99 29,52% 7.380,99 29,52% 100,00% 
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 1.869.097,79 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
2.099.222,03 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τα οποία  εισπράττονται σταδιακά κάθε 
μήνα από τη Δ.Ε.Η. κατά τη διάρκεια του έτους. 

04.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 344.847,49 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
362.410,32 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου, ενταφιασμού, παράτασης χρόνου ταφής, 
ανακομιδής, χρήσης οστεοφυλακίων, έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας, από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων, από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, από τέλη κοινοχρήστων χώρων, από τέλη διαφήμισης, τέλη αδειών οικοδομών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για 
τα οποία βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι και  εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

05.-ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 927.421,42 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
964.610,70 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από Φ.Η.Χ. που εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. κατά τη διάρκεια του 
έτους. 

06.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
 
  
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 2.203.236,02 ευρώ. Σε αυτή την 
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνεται η επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών, η επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των σχολείων της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης και η επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων, οι οποίες εισπράττονται σταδιακά κατά τη 
διάρκεια του έτους . 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

604.128,50 259.281,01 42,92% 241.718,18 40,01% 93,23% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.255.475,00 328.053,58 26,13% 290.864,30 23,17% 88,66% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

3.591.425,54 1.388.189,52 38,65% 1.388.189,52 38,65% 100% 
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07.-ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 90.145,66 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
96.943,66 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από παράβολα για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, από 
παράβολα για άδεια μουσικών οργάνων, από τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων και εγγύησης καλής χρήσης εργασιών από μίσθωση δημοτικών θερινών 
κινηματογράφων, τα οποία εισπράττονται  σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
1.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 
 
 
 
 

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 
11.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 9.096,00 ευρώ. Το ποσό των 
15.904,00 ευρώ το οποίο εισπράχθηκε αφορά την αποζημίωση προσκυρωτέου εδαφικού τμήματος στην περιοχή των Λεγραινών.  
 

12.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

111.300,00 21.154,34 19,01% 14.356,34 12,90% 67,86% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

15.741.662,51 160.096,73 1,02% 160.096,73 1,02% 100% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

25.000,00 15.904,00 63,62% 15.904,00 63,62% 100,00% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 1.605.202,06 ευρώ. Σε αυτή την 
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνεται η Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 
γηπέδου του  Δημοτικού Σταδίου ¨ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ¨ Δήμου Λαυρεωτικής ύψους 533.000,00 ευρώ, η επιχορήγηση για πυροπροστασία ύψους 89.400,00 ευρώ που 
προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες, η επιχορήγηση της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας  και η επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από Τ.Π.& Δ. ύψους 
1.072.352,06 ευρώ.  
 

13.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
 
 
 
 

Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες και οι λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις 
και έργα, για τις οποίες έχουν προϋπολογιστεί τα κάτωθι ποσά, εκ των οποίων δεν έχει καταβληθεί κανένα έως το τέλος αυτού του τριμήνου : 
1.Για την επιχορήγηση από Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 205.320,00 ευρώ. 
2.Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 47.200,00 ευρώ. 
3.Για την επιχορήγηση για Πρόγραμμα πρόληψης – αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της χώρας έχει 
προϋπολογιστεί το ποσό των 50.000,00 ευρώ. 
4.Για την επιχορήγηση συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής (ΣΑΕ 016 Κ.Ε 2016ΣΕ01600042) έχει προϋπολογιστεί το ποσό 
των 67.915,18 ευρώ. 
5..Για την ολοκλήρωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Λαυρίου έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 311.957,98 ευρώ . 
6.Για την αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα (Ε.Σ.Π.Α.) έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 33.276,19ευρώ.  
7.Για την επιχορήγηση δράσεων προγράμματος κοινωφελούς εργασίας  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 43.085,90 ευρώ.  
8.Για τη χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο" Πρόγραμμα  Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων" έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 321.807,40 ευρώ . 
9.Για τη χρηματοδότηση της Δ.Ε.Η. για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στο Ο.Τ.219 της Δ.Ε. Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 133.000,00 
ευρώ . 
Βάσει της υπ’ αριθμ. 392/2016 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της  έτους 2017 τα παρακάτω έργα του Δ. Λαυρεωτικής  
για τα οποία έχουν προϋπολογιστεί τα εξής ποσά : 
Για την Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ»  1.200.000,00 ευρώ. 
Για την αποκατάσταση Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου 2.210.000,00 ευρώ. 
Για την οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής 5.200.000,00 ευρώ. 

1.694.752,06 89.550,00 5,28% 89.550,00 5,28% 100,00% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

13.647.762,65 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 
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Για την κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 780.000,00 ευρώ. 
Για τις εργασίες προστασίας των φοινικοειδών 200.000,00 ευρώ. 
Για την κατασκευή γηπέδου 8x8 στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής 345.000,00 ευρώ. 
Για την ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων 800.000,00 ευρώ. 
Για την ενεργειακή αναβάθμιση συντήρηση και ανακατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου και περιβάλλοντος χώρου 1.500.000,00 ευρώ. 
Για την κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής επέκταση σχεδίου πόλης Κερατέας 100.000,00 ευρώ. 
 

15.-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 111.297,88 ευρώ Σε αυτή την 
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, από πρόστιμα Κ.Ο.Κ., από πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών 
διατάξεων και λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές, από παράβολα για πλειστηριασμούς-για τεύχη δημοπράτησης και λοιπά παράβολα, τα οποία εισπράττονται σταδιακά 
κατά τη διάρκεια του έτους. 

16.-ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 208.207,19 ευρώ. Σε αυτή την 
κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων, από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων 
αυτοκινήτων, από παρακράτηση ποσού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. , από παρακράτηση ποσού Δ.Ε.Υ.Α. ,λοιπά έκτακτα έσοδα και έσοδα που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις 
παραπάνω κατηγορίες εκτάκτων εσόδων, τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
2.-ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

 
 
 
 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

162.000,00 50.702,12 31,30% 50.702,12 31,30% 100% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

212.147,80 3.940,61 1,86% 3.940,61 1,86% 100% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.078.221,97 862.287,61 79,97% 849.023,92 78,74% 98,46% 
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Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 
21.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 208.503,12 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 
215.100,94 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, από τέλη ακίνητης περιουσίας, από το ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών, από φόρο ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων, από τέλη πεζοδρομίων από δικαιώματα και τέλη κοιμητηρίων, από παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης παραλίας Χάρακα-Δασκαλειού-Πουνταζέζας, από μισθώματα 
εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, ,τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. Σχετικά με τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι βεβαιώσεις αναφέρονται σε επιστρεφόμενα δημοτικά τέλη μη εισπραχθέντα από τη Δ.Ε.Η., καθώς και σε ακίνητα μη 
ηλεκτροδοτούμενα , πολλά εκ των οποίων έχουν ηλεκτροδοτηθεί εν αγνοία της Υπηρεσίας και αναμένονται διαγραφές των βεβαιωμένων ποσών κατά τη διάρκεια του έτους. 

 
22.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 7.431,24 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 14.097,11 
ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από λοιπά πρόστιμα 
και πρόστιμα Κ.Ο.Κ.  
 
3.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 

 
 
 
 
 

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων υπολοίπων προηγουμένων οικονομικών ετών ενδεικτικά αναλύεται ως: 
 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.063.221,97 854.718,85 80,39% 848.121,03 79,77% 99,23% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

15.000,00 7.568,76 50,46% 902,89 6,01% 11,93% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

8.144.513,22 8.143.764,44 99,99% 134.803,15 1,66% 1,66% 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 01.01-31.03.2017 
Κ.Α.  Περιγραφή 
 Προϋπ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 
3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.386.828,44 3.387.080,43 9.810,07 
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2.222.771,66                2.223.737,86                49.647,73 
3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 100.659,37 100.551,37 1.999,67 
3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 153.724,61 153.691,56 1.242,13 
3216.001 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων 343.209,60 343.209,60 0,00 
 και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος 
3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών 245.020,68 245.020,68 722,24 
3217.002 Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Κερατέας 103.583,80 103.583,80 0,00 
3217.003 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τσονίμα 6.175,30 6.175,30 0,00 
3217.004 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τρεχαντιέρα 2.473,33 2.473,33 0,00 
3217.005 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Περιγιάλι 5.553,30 5.553,30 127,52 
3217.006 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Αγ. Μαρίνα 7.203,51 7.203,51 0,00 
3217.007 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Πανόραμα 1.190,00 1.190,00 0,00 
3217.008 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Δασκαλειό 2.543,33 2.543,33 0,00 
3217.009 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Βγέθι 723,33 723,33 0,00 
3217.010 Εισφορά  λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. ΠΟΡΤΟ-ΕΝΝΙΑ 1.688,00 1.688,00 0,00 
3217.011 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Καλοπήγαδο 2.823,32 2.823,32 0,00 
3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 131.659,82 130.800,42 17.236,80 
3219.002 Λοιπά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 515.863,63 515.771,31 2.053,31 
3219.003 Λοιπά έσοδα 44.750,82                    44.144,13                   1.272,80 
3219.004 Έσοδα από τέλη πεζοδρομίων 84.896,73 84.896,73 6.829,90 
3219.005 Έσοδα από καταλογισμοί 832,67 832,67 0,00 
3219.006 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων 311.564,84                   311.564,84                 18.347,96 
3219.007 Έσοδα από Νεκροταφείο 96.518,10 96.250,59               16.234,96 
3219.008 Παραχώρηση δικαιώματος χρ. παραλίας Χάρακα 12.880,57 12.880,57                 3.643,98 
3219.009 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής Θάλασσας 46.456,36                  46.456.36                   4.023,48 
3221. Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                                                   312.918,10            312.918,10                   1.610,60 
  8.144.513,22 8.143.764,44 134.803,15 
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Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων τελών καθαριότητας και τελών ακίνητης περιουσίας οφείλεται στη σταδιακή κατά τη διάρκεια του έτους καταβολή των 
οφειλών από τους πολίτες και στις διαγραφές που πραγματοποιούνται , λόγω ηλεκτροδότησης πολλών ακινήτων. 
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων του τέλους ρύπανσης Κερατέας οφείλεται στην εκκρεμότητα της έκδοσης της δικαστικής απόφασης. 
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων της εισφοράς λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών οφείλεται στην ύπαρξη αγνώστων οφειλετών, πολλοί από τους 
οποίους είναι κληρονόμοι αποβιωσάντων ιδιοκτητών και δεν έχουν προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς. 
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εσόδων από μισθώματα ακινήτων οφείλεται στην αποπληρωμή με δόσεις , βάσει απόφασης Δ.Σ., του μισθώματος 
ακινήτου  που περιήλθε στο Δήμο μετά τη λύση της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗΛ .  
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων της εκμίσθωσης αναψυκτηρίου και παραλίας της Κακής Θάλασσας οφείλεται στην αποπληρωμή με δόσεις, βάσει  
απόφασης Δ.Σ., του μισθώματος. 
Η διαφορά μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων έκτακτων γενικών εσόδων  ΚΟΚ οφείλεται σε κλήσεις παλαιών ετών. 
Για τις οφειλές που αναφέρθηκαν και αφορούν τα προηγούμενα του 2016 έτη αλλά και το έτος αυτό, έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες όπως δέσμευση φορολογικής 
ενημερότητας, αποστολή ειδοποιήσεων-επιστολών κ.ά., προκειμένου σταδιακά κατά την διάρκεια του έτους να εισπράττεται το μεγαλύτερο δυνατό ποσό.  
Προκειμένου να μην υπάρχει πλασματική εικόνα στις εισπράξεις εγγράφεται στο δημοτικό προϋπολογισμό στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑ…-8511της αντίστοιχης 
υπηρεσίας ποσό πρόβλεψης μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. 
 
4.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

 
 
 
 
 

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 
 

41.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 511.012,30 ευρώ και μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 220.691,88 
ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, οι κρατήσεις αυτού, ο φόρος προμηθευτών και ο Φ.Π.Α. των καταλόγων 
της ύδρευσης, ποσά τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.590.979,68 1.048.303,54 65,89% 827.611,66 52,02% 78,95% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.558.979,68 1.047.967,38 67,22% 827.275,50 53,07% 78,94% 
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42.- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 
 
 
 
 
 

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 31.663,84 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι 
επιστροφές χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων, οι επιστροφές παγίων προκαταβολών και αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών. 
 

Όσο αφορά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ η Οικονομική Υπηρεσία σημειώνει τα ακόλουθα: 
                                                                       ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 
 6.-ΕΞΟΔΑ  

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

11.631.338,36 9.004.345,05 77,41% 4.650.050,10 39,98% 4.350.321,67 3.950.986,58 33,97% 84,97% 
 
  Σε  αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αμοιβές και έξοδα προσωπικού καθώς και αμοιβές αιρετών και τρίτων, εργοδοτικές εισφορές, 
δικαιώματα Δ.Ε.Η., διάφορα έξοδα π.χ. ταχυδρομικά-τηλεφωνικά τέλη, συνδρομές, προμήθειες τραπεζών, επιχορηγήσεις νομικών προσώπων, δάνεια και  χρεολύσια αυτών, 
μισθώματα, συντηρήσεις, προμήθειες αναλωσίμων και ανταλλακτικών κ.λ.π. 
 
7.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

15.734.610,63 946.180,25 6,01% 88.424,30 0,56% 41.291,22        8.597,69 0,05% 9,7% 
                                                                  

71.- ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

32.000,00 336,16 1,05% 336,16 1,05% 100% 
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Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

1.743.566,12 147.124,23 8,44% 22.943,65 1,32% 1.631,08 44,00 % 0,19% 
 
  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν προμήθειες επίπλων και σκευών, Η/Υ, ελαστικών,container, πινακίδων σήμανσης, οχημάτων, κάδων 
και τροχών κάδων ,ηλεκτρολογικού και Η/Μ εξοπλισμού ,ιστών φωτισμού, μεταχειρισμένων οχημάτων, οργάνων παιδικής χαράς, την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.169,την αγορά 
ακινήτου στην Αγ.Τριάδα Σούρεζας και την αγορά Διώροφου Διατηρητέου στο Ο.Τ 147.  
                                                                                                              

73.-ΕΡΓΑ 
Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

13.239.134,41 676.712,02 5,11% 37.084,65 0,28% 11.264,14 4.957,69 0,04% 13,37% 
 
  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν φωταγωγήσεις κτιρίων και πλατειών, συντηρήσεις και επισκευές εγκαταστάσεων και οδικού δικτύου 
, εργασίες καθαρισμού και διάφορα έργα. 
                                                              

74.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

751.910,10 122.344,00 16,27% 28.396,00 3,77% 28.396,00 3.596,00 0,48% 12,66% 
 
  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν γενικές μελέτες, κτηματογραφικές μελέτες, αποζημιώσεις από ρυμοτομία, παροχή  υπηρεσιών 
συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την υποβολή προτάσεων και φακέλων έργων. 
  
8.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
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Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

10.867.031,88 3.410.912,03 31,39% 2.690.750,07 24,76% 2.328.558,03 1.301.733,98 11,98% 48,38% 
                                                                                                   

81.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 
Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

1.848.715,76 1.848.739,76 100,00% 1.856.456,19 100,42% 1.500.771,26 475.978,60 25,75% 25,64% 
  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν πληρωμές υποχρεώσεων παλαιοτέρων ετών, οι οποίες αναφέρονται σε αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού και αιρετών, σε φόρους-τέλη, σε έργα και σε διάφορα άλλα έξοδα.  
                                                                                                     

82.-ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

1.578.979,68 1.562.172,27 98,94% 834.293,88 52,84% 827.786,77 825.755,38 52,30% 98,98% 
 
Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αποδόσεις συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, φόρων και επιστροφών χρηματικών 
ποσών.  
                                                     85.-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ  
                  ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

Προϋπολογισθέντα 
 

Δεσμευθέντα Ποσοστό 
μεταξύ  

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων 

Τιμολογηθέντα Ποσοστό     
μεταξύ 

Τιμολ/ντων- 
Προϋπ/ντων 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων 

7.439.336,44         
 
Σε αυτή την κατηγορία εξόδων περιλαμβάνεται η πρόβλεψη της μη είσπραξης εντός του έτους, βεβαιωμένων κατά τα παρελθόντα έτη απαιτήσεων.
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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» 

- τη ΔΥ/25.07.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Λαυρεωτικής, ως 
κατωτέρω:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ      

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017 

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

0 Τακτικά έσοδα 9151560,46 3567490,41 0,389823 3264811,76 0,356749 0,915156 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 161496,5 29793,84 0,184486 18789,54 0,116346 0,630652 
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 25000 7380,99 0,29524 7380,99 0,29524 1 
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3402734,92 1533637,13 0,450707 1303512,89 0,383078 0,849949 
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 604128,5 259281,01 0,429182 241718,18 0,400111 0,932263 
5 Φόροι και εισφορές 1255475 328053,58 0,261298 290864,3 0,231677 0,886637 
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3591425,54 1388189,52 0,386529 1388189,52 0,386529 1 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 111300 21154,34 0,190066 14356,34 0,128988 0,678648 
1 Εκτακτα έσοδα 15741662,51 160096,73 0,01017 160096,73 0,01017 1 

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 25000 15904 0,63616 15904 0,63616 1 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1694752,06 89550 0,05284 89550 0,05284 1 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 13647762,65 0 0 0 0 ######## 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 ######## 0 ######## ######## 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 162000 50702,12 0,312976 50702,12 0,312976 1 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 212147,8 3940,61 0,018575 3940,61 0,018575 1 
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1078221,97 862287,61 0,799731 849023,92 0,78743 0,984618 

21 Τακτικά έσοδα 1063221,97 854718,85 0,803895 848121,03 0,79769 0,992281 
22 Έκτακτα έσοδα 15000 7568,76 0,504584 902,89 0,060193 0,119292 
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 8144513,22 8143764,44 0,999908 134803,15 0,016551 0,016553 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 ######## 0 ######## ######## 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 8144513,22 8143764,44 0,999908 134803,15 0,016551 0,016553 
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1590979,68 1048303,54 0,658904 827611,66 0,52019 0,789477 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1558979,68 1047967,38 0,672214 827275,5 0,530652 0,78941 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 32000 336,16 0,010505 336,16 0,010505 1 
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2632413,48           

  Σύνολα εσόδων 38339351,32 13781942,73   5236347,22     
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017 

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 11631338,36 9004345,05 0,774145 4650050,1 0,3997863 4350321,67 3950986,58 0,3396846 0,8496654 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3394505,43 3211276,07 0,946022 1621903,14 0,4778025 1615778,77 1448031,67 0,426581 0,8927979 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 801570,99 736184,45 0,918427 366409,05 0,4571137 363492,37 346975,43 0,4328692 0,946962 
62 Παροχές τρίτων 2072931,99 1244735,45 0,600471 659357,62 0,3180797 505819,26 478771,12 0,2309633 0,7261175 
63 Φόροι - τέλη 36200 36200 1 8553,11 0,2362738 9664,11 4524,22 0,1249785 0,5289561 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 351620,74 162574,36 0,462357 78407,59 0,2229891 46022,65 22595,58 0,0642612 0,288181 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 515596,21 515596,21 1 228185,25 0,4425658 228185,25 228185,25 0,4425658 1 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 903726,95 696038,96 0,770187 357593,58 0,3956876 251718,5 193712,55 0,2143485 0,5417115 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3553186,05 2401739,55 0,67594 1329640,76 0,3742108 1329640,76 1228190,76 0,345659 0,9237012 
68 Λοιπά Έξοδα 2000 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 

7 Επενδύσεις 15734610,63 946180,25 0,060134 88424,3 0,0056197 41291,22 8597,69 0,0005464 0,0972322 
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1743566,12 147124,23 0,084381 22943,65 0,013159 1631,08 44 2,524E-05 0,0019177 
73 Έργα 13239134,41 676712,02 0,051115 37084,65 0,0028011 11264,14 4957,69 0,0003745 0,1336858 
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 751910,1 122344 0,162711 28396 0,0377652 28396 3596 0,0047825 0,1266376 
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 10867031,88 3410912,03 0,313877 2690750,07 0,2476067 2328558,03 1301733,98 0,1197874 0,4837811 
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1848715,76 1848739,76 1,000013 1856456,19 1,0041869 1500771,26 475978,6 0,2574645 0,256391 
82 Αποδόσεις 1578979,68 1562172,27 0,989356 834293,88 0,5283753 827786,77 825755,38 0,5229677 0,9897656 
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 7439336,44 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 

9 Αποθεματικό 106370,45                 
  Σύνολα δαπανών 38339351,32 13361437,3   7429224,47   6720170,92 5261318,25     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

  τέλος 
Προηγούμενου 
έτους 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

2ο Τρίμηνο 2017 Μεταβολή 
% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.280.161,20 10.889.074,14 10.592.583,94 0,97 
  Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 8.581.245,12 9.192.166,50 8.894.582,35 0,97 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
3. Λοιπές απαιτήσεις 1.698.916,08 1.696.907,64 1.698.001,59 1,00 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.632.413,48 2.672.207,13 2.607.442,45 0,98 
1. Ταμείο 3.219,37 6.121,21 3.594,73 0,59 
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.629.194,11 2.666.085,92 2.603.847,72 0,98 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 87,98 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 87,98 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.413.606,57 2.672.172,24 2.537.018,25 0,95 
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.375.421,87 2.375.421,87 2.375.421,87 1,00 
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 38.184,70 296.750,37 161.596,38 0,54 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.624.063,17 2.828.390,44 3.164.490,19 1,12 
1. Προμηθευτές 1.885.281,63 2.369.048,29 2.211.830,48 0,93 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 254.947,11 178.749,88 250.126,67 1,40 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 51,87 31.846,42 178.688,39 5,61 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 483.782,56 248.745,85 523.844,65 2,11 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 13,16 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 13,16 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
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Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής απόφασης. 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κωνσταντίνος Λεβαντής μειοψήφησε και επιφυλάχθηκε να 
εκφράσει τις απόψεις του κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 212/2017 

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

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 
πρωτ: 13206/24.07.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται 
τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. α παρ.2 του άρθρο 4 του Π.Δ.80/16 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016) 

«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης εντός του Οικονομικού Έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται,  αυτή  

ανατρέπεται άμεσα μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του οικείου διατάκτη για ολική ή μερική 

διαγραφή του επιπλέον ποσού που δεσμεύτηκε. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανατροπή των κατωτέρω αναφερόμενων 

αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. 
ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
1.  15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης -1.317,60 € Α- 496 

2.  15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης -5.716,61 € Α- 497 
ΣΥΝΟΛΟ - 7.034,21 €  

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 
την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα 
έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και κατ' εξαίρεση το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος 
(άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006).  

Κατόπιν των ανωτέρω, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με την ανατροπή αναλήψεων 
υποχρεώσεων, που έχουν διατεθεί με προηγούμενες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.  

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

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13206/24.07.2017 εισήγηση  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027029_N0000027248_S0000126426


 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ  19ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 31 από 39 

αποφασίζει  ομόφωνα  
εγκρίνει την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που 
έχουν ήδη δεσμευθεί, σε βάρος ΚΑ δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2017, συνολικού ποσού 7.034,21 ευρώ, όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. 
ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
1.  15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης -1.317,60 € Α- 496 

2.  15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης -5.716,61 € Α- 497 
ΣΥΝΟΛΟ - 7.034,21 €  

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ: 13542/28.07.2017 αίτηση του κου 
Στυλιανού Κατσάρου που αφορά αποζημίωση βλάβης οχήματος από αδέσποτα ζώα 
Αρ. Απόφ.: 213/2017 

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

αριθμ. πρωτ:13542/28.07.2017 αίτηση του κου ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ που αφορά αποζημίωση 

βλάβης οχήματος από αδέσποτα σκυλιά» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 13542/28.07.2017 αίτησή του, ο κος Στυλιανός Κατσάρος αιτείται την 
καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για τη ζημιά που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΧΖ 6054 όχημά 
του από επίθεση αδέσποτων σκύλων, ενώ βρισκόταν επί της Ακτής Α. Παπανδρέου, στο λιμάνι της 
πόλης του Λαυρίου. 

Προς απόδειξη του αιτήματός του, ο κος Κατσάρος προσκόμισε: (α) το από 27.08.2017 
απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων - συμβάντων του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρίου, (β) υπεύθυνη 
δήλωση, (γ) απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την επισκευή του οχήματος ποσού 250,00 ευρώ και (δ) 
φωτογραφίες που επιβεβαιώνουν τις φθορές που έχουν προκληθεί στο όχημα.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην από 31.07.2017 γνωμοδότησή του αναφέρει τα 
κατωτέρω: 
     «Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 13542/28-7-2017 αίτησης του  κ. Στυλιανού Ηρ. Κατσάρου, με την 

οποία ζητείται  η αποκατάσταση των βλαβών του οχήματός του, τις οποίες υπέστη από επίθεση 

αδέσποτων σκύλων την 23/5/2017στην Ακτή Α. Παπανδρέου (έμπροσθεν καταστήματος ΠΕΤΡΙΝΟ»), 

έχω να σας εκθέσω ότι:  

     Λαμβάνοντας υπ’ όψη:  
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Α) το απόσπασμα του Βιβλίου Συμβάντων του Τμήματος Ασφαλείας Λαυρίου  και τις επισυναπτόμενες 

φωτογραφίες και εφ’ όσον κρίνετε  ότι με αυτά βεβαιώνονται τα πραγματικά περιστατικά όπως τα εκθέτει 

o αιτών, 

Β)  το γεγονός ότι  αντίστοιχες καταγγελίες-αιτήσεις έχουν προϋπάρξει και από άλλους δημότες για την 

ίδια αιτία ,  

Γ) τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ εδ. β΄. και παρ. 2 , καθώς και 75 γ παρ. 10 του Ν. 3852/2010   

και 

Δ) ότι το αιτούμενο ποσό της αποζημιώσεως ανέρχεται σε 250,00 ευρώ. 

Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικώς  και αν είναι προς το συμφέρον του 

Δήμου να λάβει θετική απόφαση, προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων και  αποφυγή απασχολήσεων.» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4071/2012 και 
ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό 
ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν 
αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς είναι 
πιθανό το ύψος της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος να είναι πολύ περισσότερο, ο 
κος Πρόεδρος πρότεινε την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Επιπλέον, η επιλογή της 
συμβιβαστικής επίλυσης οδηγεί στην αποφυγή τυχόν δικαστικών εξόδων αλλά και περαιτέρω 
ταλαιπωρίας του πολίτη. 

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

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

− την αριθμ. πρωτ:13542/28.07.2017 αίτηση του κου Στ. Κατσάρου και τα συνημμένα σε αυτή 
έγγραφα, 

− την από 31.07.2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του 
κου Στυλιανού Κατσάρου. 
Β. Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 250,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 24.07.2017 
προσκομισθείσα απόδειξη. 
Γ. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2017, στον Κ.Α. 00-6492, με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων». 
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ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση 
της υπηρεσίας «εργασίες επισκευής και συντήρησης παρκέ Κλειστού Γυμναστηρίου Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 214/2017 

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 
«έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘‘εργασίες επισκευής και 

συντήρησης παρκέ Κλειστού Γυμναστηρίου Κερατέας’’». 

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 τα ακόλουθα:  

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 12132/07.07.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάγκη επισκευής του ξύλινου δαπέδου του Κλειστού Γυμναστηρίου Κερατέας. 

− Την υπ’ αριθμ. 50/2017 μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «εργασίες επισκευής 
και συντήρησης παρκέ Κλειστού Γυμναστηρίου Κερατέας», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ: 17REQ001771331 2017 07 28. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 15-
6261.006 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 
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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 άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

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

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 12132/07.07.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 50/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 22.816,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες επισκευής και 
συντήρησης παρκέ Κλειστού Γυμναστηρίου Κερατέας». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 22.816,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6261.006 του προϋπολογισμού εξόδων 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 46Α/2017 που εκδόθηκε 
με την υπ’ αριθμ.93/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 215/2017 

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 «απόδοσης λογαριασμού για το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 46Α/2017 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.93/2017 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
13702/01.08.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.93/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017, για την αποστολή αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των 

Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος ο 

υπάλληλος του Δήμου, Δημήτριος Ιατρού, ΥΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών.   

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση 

της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε το ποσό των 438,88 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 561,12 ευρώ επεστράφη 

το αριθμ.343/2017 γραμμάτιο είσπραξης. 
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Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της 

διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.» 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− την υπ’ αριθμ.93/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ:13702/01.08.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 46Α/2017, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Δημήτριο Ιατρού, ΥΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών, 
από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την αποστολή αλληλογραφίας για την κάλυψη των 
αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής (πληρωμή ΕΛΤΑ). 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση υποχρεωτικών δαπανών που έχουν εγγραφεί στην 
3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 
Αρ. Απόφ.: 216/2017 

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 3ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης υποχρεωτικών δαπανών που έχουν εγγραφεί στην 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017». 

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, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας. 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 
01.08.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:  
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Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 : 

«5. Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του 
Δήμου ή της Κοινότητας είτε αρχικά είτε ύστερα από αναμόρφωση, διατίθενται, χωρίς να απαιτείται 
απόφαση οποιουδήποτε οργάνου, για την πληρωμή δαπανών που αφορούν: 

α) Αποδοχές κάθε είδους προσωπικού. 

β) Έξοδα παράστασης. 

γ) Μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες του Δήμου ή της Κοινότητας. 
δ) Εισφορές για τη μισθοδοσία των ελεγκτών εσόδων - εξόδων και των εισπρακτόρων Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ε) Έξοδα κίνησης εισπρακτόρων. 

στ) Εισφορές που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 περ. ιγ΄.» 

Β. Στο αποφασιστικό μέρος της υπ' αριθμόν 245/8-10-2015 πράξης του κλιμακίου του Ι Τμήματος του 

Ελ. Συνεδρίου αναφέρετε οτι : 

"ο ισχυρισμός του …… ότι εν προκειμένω δεν απαιτείτο απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.5 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων «Πιστώσεις 
που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου … 
διατίθενται, χωρίς να απαιτείται απόφαση οποιουδήποτε οργάνου, για την πληρωμή δαπανών 
που αφορούν: α) Αποδοχές κάθε είδους προσωπικού…», είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Και 

τούτο διότι, η διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 
5 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ.), αφού αυτές δεν αφορούν το ζήτημα 
της έκδοσης ή μη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τις δαπάνες των Δήμων (και κατ’ 

επέκταση των νομικών τους προσώπων) αλλά, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 1 του β.δ/τος 

17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), την 
έκδοση ή μη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα για την εκτέλεση (εκκαθάριση, ενταλματοποίηση, 

πληρωμή) των δαπανών τους, που ακολουθεί την οικεία διαδικασία ανάληψης (Ε.Σ. Kλ.Πρ.Ελ.Δαπ. στο 

Ι Τμ. 16/2014, 259/2013). 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω απόφαση (που δεν αποτελεί άμεση πηγή 

δικαίου αλλά ούτε και συντελεί στη διαμόρφωση δικαίου αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως έμμεση πηγή 

δικαίου - νομολογία) απαιτείται η έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ακόμη και για την 

μισθοδοσία του προσωπικού, τις κρατήσεις και τα έξοδα παράστασης των αιρετών. 

Γ. Στις παραγράφους 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 αναφέρετε οτι : 

«2. α. Προκειμένου να αναληφθεί έγκυρα οποιαδήποτε υποχρέωση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη 

από τους φορείς του άρθρου 1, εκδίδεται από το διατάκτη ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο 

σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται, 
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όσον αφορά στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική 

δέσμευση). 

β. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 

αρμόδιο όργανο του φορέα. 

3. Κατ’ εξαίρεση για δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως, καθώς και για τις λοιπές δαπάνες 
του άρθρου 9 του παρόντος, η δέσμευση των σχετικών πιστώσεων διενεργείται κατά τις διατάξεις 
του άρθρου αυτού.» 

ενώ στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ανωτέρω Π.Δ. αναφέρετε οτι : 

«1. Δαπάνες τακτικών αποδοχών, συντάξεων, εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ασφαλιστικών και 

προνοιακών παροχών, καθώς και δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, 

επικοινωνιών, μισθωμάτων, κοινοχρήστων κ.λπ.) αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των 
εγγεγραμμένων πιστώσεων με αποφάσεις που εκδίδονται αμέσως μετά την έναρξη του 
οικονομικού έτους. Ειδικά: αα) για τις δαπάνες εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ο χρόνος έναρξης 

ισχύος του προηγούμενου εδαφίου, όσον αφορά την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, 

καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και ββ) οι δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που 

χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό αυτών με πίνακες 

που καταρτίζονται από τους διατάκτες, βάσει των σχετικών μισθωτικών συμβάσεων». 

Δ. Στην υπ' αριθ. πρωτ.: 2/100018/0026 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους με θέμα 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 

οδηγιών» (κεφάλαιο με τίτλο «Επί των άρθρων 9 και 14» - σελ. 17) αναφέρετε ότι : 

«Οι δαπάνες για αποδοχές, συντάξεις, εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και οι δαπάνες πάγιου 

χαρακτήρα (όπως ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων, κοινοχρήστων) 

αναλαμβάνονται με την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για ολόκληρο το ποσό των 

εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους. Διευκρινίζεται ότι, για τις ανωτέρω 
δαπάνες, δεν απαιτείται τεκμηριωμένο αίτημα από το διατάκτη, καθώς η εν λόγω υποχρέωση 
προκύπτει ευθέως από τις κείμενες διατάξεις. 
Σε κάθε περίπτωση όμως δεν αναιρείται η υποχρέωση που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 
2β του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου πδ.» 

Κατά συνέπεια για τις αποδοχές προσωπικού και τις κρατήσεις μπορεί να μην απαιτείται τεκμηριωμένο 

αίτημα του διατάκτη αλλά απαιτείται να προηγηθεί της ΑΑΥ η απόφαση έγκρισης της πραγματοποίησης 

της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. 

Ε. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 η 

Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό 
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συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 

προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις. 

ΣΤ. Στην τρίτη αναμόρφωση  προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής Οικονομικού έτους 

2017 έχουν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις : 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 
00-6312.002 Φόρος Εισοδήματος 22.360,16 € 

10-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, 
λιπαντικά, διόδια κλπ) 1.000,00 € 

15-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για 
δικές τους υπηρεσίες 23.000,00 € 

15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης (ΔΕΗ) 1.000,00 € 

20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών 
και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 139.257,91 € 

20-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, 
λιπαντικά, διόδια κλπ) 1.000,00 € 

30-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για 
δικές τους υπηρεσίες 10.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟΝ 197.618,07 € 
               
               Μετά την έγκριση της τρίτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού  Έτους 2017 

του Δήμου Λαυρεωτικής με την υπ΄ αριθμ. 128/ 11-07-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Λαυρεωτικής την έγκριση των 

δαπανών που αναφέρονται στον ως άνω πίνακα προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχές 

Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων για να δεσμευθεί ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων 

πιστώσεων του προϋπολογισμό δαπανών έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 

80/2016. 

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 Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ.128/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

− την από 01.08.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
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την έγκριση των υποχρεωτικών δαπανών, καθώς  και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το 
μέρος που αφορούν στις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2017, όπως αναφέρονται στον 
πίνακα που ακολουθεί, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχές Αποφάσεις Ανάληψης 
Υποχρεώσεων για να δεσμευθούν τα ανωτέρω ποσά από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
προϋπολογισμό δαπανών έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 
00-6312.002 Φόρος Εισοδήματος 22.360,16 € 

10-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, 
λιπαντικά, διόδια κλπ) 1.000,00 € 

15-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για 
δικές τους υπηρεσίες 23.000,00 € 

15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης (ΔΕΗ) 1.000,00 € 

20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών 
και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 139.257,91 € 

20-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, 
λιπαντικά, διόδια κλπ) 1.000,00 € 

30-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για 
δικές τους υπηρεσίες 10.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟΝ 197.618,07 € 
 

 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Αναστάσιος Αντωνίου 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Ιωάννης Συρίγος 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
 
Κωνσταντίνος Λεβαντής 

 


	ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

