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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  3 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 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 14 Φεβρουαρίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 17:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 10.02.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Παναγιώτης 
Τσίκλος,  Ηλίας Στουραΐτης 

Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων (ανακοπή και αίτηση αναστολής 
εκτέλεσης) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.5/2017 διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από 
το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (υπόθεση Σπυρίδωνος Ρώμα) 
Αρ. Απόφ.:17/2017   

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 «άσκησης ή μη ενδίκων μέσων (ανακοπή 

και αίτηση αναστολής εκτέλεσης) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.5/2017 διαταγής πληρωμής που 

εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (υπόθεση Σπυρίδωνος Ρώμα)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Ο κος Σπύρος Ρώμας του Σταύρου, επιχειρηματίας, υπέβαλε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου 
αίτηση και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ.5/2017 διαταγής πληρωμής εναντίον του Δήμου Λαυρεωτικής, που 
επιδόθηκε στο Γραφείο Πρωτόκολλο την 1η Φεβρουαρίου 2017 (αρ. πρωτ: 1351/01.02.2017), με την οποία μας 
υποχρεώνει να του καταβάλουμε τα κατωτέρω ποσά: 

1. Για επιδικασθέν κεφάλαιο 9.814,17 ευρώ. 
2. Για νομίμους τόκους του κεφαλαίου από την επομένη της εκδόσεως ενός εκάστου Δελτίου 

Αποστολής – Τιμολόγιου για την πώληση αγαθών και Τιμολογίου για την Παροχή Υπηρεσιών μέχρι 
την ημέρα έκδοσης της διαταγής πληρωμής 1.270,10 ευρώ. 
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3. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 300,00 ευρώ. 
4. Για σύνταξη επιταγής 300,00 ευρώ. 
5. Για έκδοση ακριβούς αντιγράφου εξ απογράφου μετά των αντιγραφικών δικαιωμάτων, επίδοση 

τούτου και οδοιπορικά 150,00 ευρώ 
Συνολικά: 11.834,27 ευρώ, νομίμως εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι 

εξοφλήσεως, όπως αναφέρεται στην από 31.01.2017 συνημμένη επιταγή. 
Σύμφωνα με το νόμο ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διακοπής 

πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση αυτής. 
Από την ανάγνωση της διαταγής πληρωμής, προκύπτει ότι ο αιτών πώλησε και παρέδωσε 

ανταλλακτικά και παρείχε υπηρεσίες για την επισκευή των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως 
αναφέρονται ακολούθως: 

1. Στις 13.01.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123806 μηχάνημα έργου. 
2. Στις 14.01.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7324 δημοτικό όχημα. 
3. Στις 19.01.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 92120 μηχάνημα έργου. 
4. Στις 13.02.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7307 δημοτικό όχημα. 
5. Στις 24.02.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 88151 μηχάνημα έργου. 
6. Στις 25.02.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 88161 μηχάνημα έργου. 
7. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123806 μηχάνημα έργου. 
8. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7324 δημοτικό όχημα. 
9. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 92120 μηχάνημα έργου. 
10. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7307 δημοτικό όχημα. 
11. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 88151 μηχάνημα έργου. 
12. Στις 16.11.2015 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123806 μηχάνημα έργου. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής παρέλαβε τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής των 
ανωτέρω αναφερομένων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, νομίμως υπογεγραμμένων των Δ.Α.- Τ. και των 
Τ.Π.Υ., επιβεβαιώνοντας την προσήκουσα παράδοση και παραλαβή αυτών, καθώς και το συμφωνηθέν τίμημά 
τους. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο αριθμ. πρωτ: ΔΥ/10.02.2017 έγγραφό του, σχετικά με τη διαταγή 
πληρωμής του κου Σπ. Ρώμα, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για να φέρει αποτέλεσμα ενδεχόμενη ανακοπή, 
πρέπει να υπάρχουν σχετικά βάσιμα επιχειρήματα, ώστε να αποκρουσθούν οι αιτούμενες οφειλές του Δήμου, 
καθώς και ο σχετικός φάκελος της συναλλαγής με τον αιτούντα. Επίσης, μόνη η άσκηση της ανακοπής δεν 
αναστέλλει την εκτέλεση. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η Υπηρεσία δε 
διαθέτει κάποια αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αντικρουσθεί η ουσιαστική βάση και τα πραγματικά 
περιστατικά όπως τα επικαλείται ο κος Ρώμας στην αίτησή του.   
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Για το λόγο αυτό, πρότεινε να μην ασκηθεί ανακοπή από τον Δήμο κατά της αριθμ.5/2017 διαταγής 
πληρωμής Ειρηνοδικείου Λαυρίου, καθώς τυχόν άσκηση ενδίκου μέσου απλώς θα καθυστερούσε την οριστική 
διευθέτηση του ζητήματος και θα ζημίωνε το Δήμο με επιπλέον τόκους. Επιπλέον, πρότεινε να ζητηθεί από τον 
κο Ρώμα να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ότι παραιτείται από την απαίτηση των 
τόκων. 

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 αρμόδιο 
όργανο να αποφασίσει σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής είναι η Οικονομική Επιτροπή, ο κος Πρόεδρος 
κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ.5/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, με την 
οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής διατάσσεται να καταβάλει στον κο Σπυρίδωνα Ρώμα του Σταύρου, το ποσό των 
10.834,27 ευρώ, νομίμως εντόκως από την ημέρα επίδοσης της διαταγής πληρωμής μέχρις εξοφλήσεως. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 05.12.2016 αγωγή του κου Αχιλλέα Αλαγιάννη ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
Αρ. Απόφ.:18/2017   

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 από 

05.12.2016 αγωγή του κου Αχιλλέα Αλαγιάννη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών» έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Ο κος Αχιλλέας Αλαγιάννης εργολάβος χωματουργικών εργασιών, κάτοικος Κερατέας Αττικής άσκησε 
κατά του Δήμου Λαυρεωτικής την από 05.12.2016 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 508939 /2016 αγωγή 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητά να του καταβληθεί από το Δήμο το συνολικό 
ποσό των 78.880,00 ευρώ για την εργασία της επιχωμάτωσης κλαδιών, ογκωδών αντικειμένων, του όγκου των 
απορριμμάτων και της λυματολάσπης που προέρχονταν από τις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών εντός 
του χώρου της χωματερής Κερατέας, σε διάφορα διαστήματα κατά τη χρονική περίοδο από 2011 έως 2014. 

Η ανωτέρω αγωγή κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 16 Δεκεμβρίου 2016 και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 
πρωτ: 20817/16.12.2016.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, κος Αλέξανδρος Τσώνος, με την αριθμ. πρωτ: 
20817/20.12.2016 γνωμοδότησή του ζητά πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την αντίκρουση της εν λόγω 
αγωγής και τον καθορισμό της στάσης του Δήμου στην εν λόγω δίκη για την προάσπιση των συμφερόντων του 
και αναφέρει μεταξύ άλλων: 
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«….Υπογραμμίζω ότι στην  ένδικη αγωγή αναφέρεται  ότι ο ενάγων προσέφερε τις υπηρεσίες του μετα 

από σχετικές συμβάσεις με το Δήμο και ότι  υπήρχε εμπλοκή και του Αναπτυξιακού Συνδέσμου (μετά από 

εικονικές γραπτές συμφωνίες).    

        {Επισημαίνεται επίσης ότι: Μετα τις τροποποιήσεις  του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 1/1/2016, για 

την εκδίκαση της εν λόγω αγωγής, δεν προβλέπεται προφορική διαδικασία στο ακροατήριο (εξέταση μαρτύρων 

κλπ), ούτε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής εκδικάσεως της υποθέσεως, αλλ’ αντιθέτως 

υφίσταται υποχρέωση καταθέσεως φακέλλου με προτάσεις και στοιχεία, εντός προθεσμίας 100 ημερών από 

της καταθέσεως στο δικαστήριο της αγωγής.  

Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι 21/3/2017.» 

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

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− το με αριθμ. πρωτ: 20817/20.12.2016 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

− την από 05.12.2016 αγωγή του κου Αχιλλέα Αλαγιάννη, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο και 
πρωτοκολλήθηκε με αριθμό πρωτ:20546/16.12.2016 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Ο Δήμος Λαυρεωτικής να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την 
αντίκρουση της από 05.12.2016 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 508939/2016 αγωγής του κου Αχιλλέα 
Αλαγιάννη.  
Β. Δίνει την εντολή στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, Αλέξανδρο Τσώνο του Ηρακλή, να εφαρμόσει την 
ανωτέρω απόφαση και καταθέσει προτάσεις για την αντίκρουση της εν λόγω αγωγής. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με το αριθμ. πρωτ:21366/29.12.2016 αίτημα της κας Αναστασίας Νάσση 
που αφορά αποζημίωση ατυχήματος 
Αρ. Απόφ.:19/2017   

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 το αριθμ. 

πρωτ: 21366/29.12.2016 αίτημα της κας Αναστασίας Νάσση που αφορά αποζημίωση ατυχήματος» έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 21366/29.12.2016 αίτησή της, η κα Αναστασία Νάσση αιτείται την καταβολή 
χρηματικής αποζημίωσης για τη ζημιά που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΥΖ 3213 όχημά της από χαλίκι 
που πετάχτηκε κατά τη χρήση χλοοκοπτικού μηχανήματος από συνεργείο του Τμήματος Προστασίας 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 5 από 60 

Περιβάλλοντος – Πρασίνου, τα οποίο εργαζόταν επί της Λεωφ. Αθηνών – Λαυρίου, στο ύψος μεταξύ του 
διατηρητέου κτιρίου «ΕΥΤΕΡΠΗ» και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου. 

 Προς απόδειξη των ανωτέρω, ο υπάλληλος του Δήμου, Ιωάννης Ρουσκέτος κατέθεσε το αριθμ. πρωτ: 
9834/06.05.2014 έγγραφό του, στο οποίο αναφέρει αναλυτικά το περιστατικό. Επίσης, η κα Αναστασία Νάσση 
προσκόμισε δελτίο περιγραφής εργασιών και απόδειξη του συνεργείου ποσού 300,00 ευρώ.  

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην αρ. πρωτ:538/17.01.2017 γνωμοδότησή του αναφέρει τα 
κατωτέρω: 
     «Μετά την αριθ. πρωτ. 21366/29-12-2016 αίτηση της κ. Αναστασίας Νάσση, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

9834/6-5-2014 δήλωσης-βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 

με την οποία ζητείται  η αποκατάσταση των βλαβών του οχήματός της, τις οποίες υπέστη κατά τον καθαρισμό 

ξηρών χόρτων στην λεωφόρο Αθηνών - Λαύριου (ύψος ΕΥΤΕΡΠΗΣ), έχω να σας εκθέσω ότι :  

     Λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

Α) τη σχετική αλληλογραφία, από την οποίαν συμπεραίνω ότι η αρμόδια και υπεύθυνη Υπηρεσία του Δήμου, με 

το ανωτέρω από 6-5-2014 έγγραφό της, έχει βεβαιώσει τα πραγματικά περιστατικά όπως τα εκθέτει η αιτούσα, 

Β) τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ εδ. β΄. και παρ. 2 του ν. 3852/2010   και 

Γ) ότι το αιτούμενο ποσό της αποζημιώσεως ανέρχεται σε 300,00 ευρώ. 

     Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικώς  και 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:9834/06.05.2014 δήλωση – βεβαίωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προστασίας 
Περιβάλλοντος – Πρασίνου, 

− την αριθμ. πρωτ:21366/29.12.2016 αίτηση της κας Αναστασίας Νάσση, 

− την αριθμ. πρωτ:538/17.01.2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
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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 της κας 
Αναστασίας Νάσση. 
Β. Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 300,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 17.01.2017 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». 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ:1352/01.02.2017 αναγνωριστικής αγωγής του κου Νικολάου 
Στ. Παπανικολάου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.: 20/2017 

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 επί της αρ. 

πρωτ:1352/01.02.2017 αναγνωριστικής αγωγής του κου Νικολάου Στ. Παπανικολάου ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με αριθμ. πρωτ: 1352/01.02.2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η αναγνωριστική αγωγή του 

κου Νικολάου Στ. Παπανικολάου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, με την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί 
κύριος, νομέας και κάτοχος αγροτεμαχίου εκτάσεως 1.286,40 μ2 στη θέση «ΣΤΑΥΛΟΣ ΤΖΕΤΖΕΡΗ ή ΤΟΥΡΚΟΥ 
ΕΛΙΕΣ» Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του τότε Δήμου 
Κερατέας και περιλαμβάνεται στις δωρηθείσες εκτάσεις το έτος 1993 από τη Γαλλική Εταιρεία Μελετών 
Λαυρίου. 

Ο Νομικός Σύμβουλος, κος Αλέξανδρος Τσώνος, απέστειλε το ΔΥ/02.02.2016 έγγραφό του, με το οποία 
ζητά πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την αντίκρουση της εν λόγω αγωγής και τον καθορισμό της στάσης 
του Δήμου στην εν λόγω δίκη για την προάσπιση των συμφερόντων του. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το αριθμ.8631/1993 
συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή ακινήτου του συμβολαιογράφου Κοσμά Διονυσίου Αλιβιζάτου, η Γαλλική Εταιρεία 
Μεταλλείων Λαυρίου ΑΕ είχε δωρίσει διάφορα ακίνητα (αγροτεμάχια κλπ) στον τότε Δήμο Κερατέας, μεταξύ 
των οποίων ήταν και το επίδικο ακίνητο, δωρηθέν σε μείζονα έκταση. 

Σύμφωνα με την αναγνωριστική αγωγή του κου Νικολάου Παπανικολάου, ο ενάγων έχει αποκτήσει το 
επίδικο ακίνητο με την αριθμ.4810/07.12.2016 πράξη αποδοχής κληρονομιάς του συμβολαιογράφου της 
Περιφέρειας  Λαυρίου Ιωάννη Χαραλαμπάκη. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να μην αναμειχθεί στην εν λόγω δίκη ο Δήμος, δηλαδή 
να μην καταθέσει προτάσεις και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− το ΔΥ/02.02.2017 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

− την από 15.12.2016 αναγνωριστική αγωγή του κου Νικολάου Στ. Παπανικολάου, η οποία κοινοποιήθηκε 
στο Δήμο και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 1352/01.02.2017 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Ο Δήμος Λαυρεωτικής να μην καταθέσει καθόλου προτάσεις για την αντίκρουση της αναγνωριστικής αγωγής 
του κου Νικολάου Στ. Παπανικολάου και να σταθμίσει την όποια απόφαση του Δικαστηρίου. 
Β. Δίνει την εντολή στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, Αλέξανδρο Τσώνο του Ηρακλή, να εφαρμόσει την 
ανωτέρω απόφαση και μην καταθέσει προτάσεις για την αντίκρουση της εν λόγω αγωγής. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών, διάθεση και ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 
έτους 2017 Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) 
Αρ. Απόφ.: 21/2017 

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 δαπανών, διάθεση και ψηφίσεις 

πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2017 παρελθόντων οικονομικών ετών», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 30.01.2017  εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση δαπανών, τη διάθεση και 
ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 
παραγρ. 1 περ. δ΄ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010)  και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016), όπως αναφέρονται κατωτέρω: 

Κ. Α. 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ Α. Α. Υ. 

00-8115.001 Διάφορα έξοδα 143.205,71 € Α-212 
10-8115.001 Διάφορα έξοδα 178.334,97 € Α-213 
15-8115.001 Διάφορα έξοδα 102.234,90 € Α-214 
15-8115.002 Διάφορα έξοδα κατασκήνωσης 15.093,91 € Α-215 
20-8115.001 Διάφορα έξοδα 125.620,22 € Α-216 
30-8115.001 Διάφορα έξοδα 197.786,41 € Α-217 
30-8122.022 Ολοκλήρωση βρεφονηπιακού Σταθμού Λαυρίου 311.957,98 € Α-218 
35-8115.001 Διάφορα έξοδα 65.389,96 € Α-219 
45-8115.001 Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε. 1.804,20 € Α-220 

60-8122.001 Αναβάθμιση δικτύου ύδρ.αντικ. αμιαντοσωλήνων 
Κερατέα ΕΣΠΑ 33.276,19 € Α-221 

70-8115.001 Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε. για πυροπροστασία  1.166,95 € Α-222 
Σύνολο 1.175.871,40 € 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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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,  
το ΔΥ/30.01.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση των δαπανών, τη διάθεση και ψήφιση των πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 
2017, όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω: 

Κ. Α. 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ Α. Α. Υ. 

00-8115.001 Διάφορα έξοδα 143.205,71 € Α-212 
10-8115.001 Διάφορα έξοδα 178.334,97 € Α-213 
15-8115.001 Διάφορα έξοδα 102.234,90 € Α-214 
15-8115.002 Διάφορα έξοδα κατασκήνωσης 15.093,91 € Α-215 
20-8115.001 Διάφορα έξοδα 125.620,22 € Α-216 
30-8115.001 Διάφορα έξοδα 197.786,41 € Α-217 
30-8122.022 Ολοκλήρωση βρεφονηπιακού Σταθμού Λαυρίου 311.957,98 € Α-218 
35-8115.001 Διάφορα έξοδα 65.389,96 € Α-219 
45-8115.001 Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε. 1.804,20 € Α-220 

60-8122.001 Αναβάθμιση δικτύου ύδρ.αντικ. αμιαντοσωλήνων 
Κερατέα ΕΣΠΑ 33.276,19 € Α-221 

70-8115.001 Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε. για πυροπροστασία  1.166,95 € Α-222 
Σύνολο 1.175.871,40 € 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης μονίμου και 
αορίστου χρόνου προσωπικού Δήμου Λαυρεωτικής  
Αρ. Απόφ.: 22/2017 

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 για την καταβολή αποζημίωσης 

υπερωριακής απασχόλησης μονίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 03.01.2017  εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Ως γνωστόν το οικονομικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους. Κατά το μήνα Δεκέμβριο του 

έτους 2016 εκδόθηκαν οι μισθοδοτικές καταστάσεις που αφορούσαν μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές για 

το μόνιμο, αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής, όχι όμως και τις υπερωρίες, 
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καθώς δεν εστάλθηκαν εγκαίρως από τις Διευθύνσεις. Για το λόγο αυτό δεν ήταν δυνατή η ενταλματοποίηση και 

η εξόφλησή τους εντός του οικονομικού έτους 2016. 

 Στον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 έχουν εγγραφεί οι κάτωθι 

πιστώσεις, οι οποίες αφορούν αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 
προϋπολογισμού 

Ποσό προς 
έγκριση 

10-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 

15.000,00 € 3.034,80 € 

15-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 

1.500,00 € 696,00 € 

15-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 

1.500,00 € 213,00 € 

20-6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 

70.000,00 € 13.870,80 € 

20-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 

15.000,00 € 1.004,96 € 

Σύνολο 103.000,00 € 18.819,56 € 
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 συμβούλιο, καθώς επίσης 

αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, 

εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των δαπανών 

που αναφέρονται στον ως άνω πίνακα και αφορούν την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας Β 

εξαμήνου 2016 του προσωπικού του Δήμου Λαυρεωτικής, προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχές Αποφάσεις 

Ανάληψης Υποχρεώσεων σε βάρος των οικείων ΚΑ του προϋπολογισμό δαπανών έτους 2017, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016. 

Στη συνέχεια, 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 αριθμ. πρωτ: 2/100018/0026 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 

− το ΔΥ/30.01.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
την έγκριση των δαπανών, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, για την καταβολή της αποζημίωσης 
υπερωριακής απασχόλησης β΄ εξαμήνου οικονομικού έτους 2016 του προσωπικού του Δήμου Λαυρεωτικής, 
προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων σε βάρος των οικείων ΚΑ του 
προϋπολογισμό δαπανών έτους 2017: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.034,80 € 

15-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 696,00 € 

15-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 213,00 € 

20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 13.870,80 € 

20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.004,96 € 

Σύνολο 18.819,56 € 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί σύστασης πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 - 
ορισμός υπολόγου 
Αρ. Απόφ.: 23/2017   

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 «σύστασης πάγιας προκαταβολής Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2017 - ορισμού υπολόγου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. 
πρωτ: 1810/10.02.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 και άρθρου 35 του Β.Δ. 17-5/15-06-59 

 της παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 

 του Π.Δ. 80/2016 

 της εγκ. Υπ. Εσωτ. 41432/28-9-1984 

 του άρθρου του 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59 

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με: 

Α. τον καθορισμό του ύψους της παγίας προκαταβολής σε ποσό 4.000,00 ευρώ. 

Β. τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου για τη διαχείρισή της, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί και το σχετικό 

χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

Γ. τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-8251 με τίτλο «παγία προκαταβολή» του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017. 
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Δ. τον καθορισμό του είδους των δαπανών, που δύνανται να πληρώνονται από το ποσό της πάγιας 

προκαταβολής και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017. 

Ε. τον καθορισμό των ΚΑ δαπανών σε βάρος των οποίων θα επιτρέπονται οι πληρωμές από την πάγια 

προκαταβολή. 

Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω ποσό των 4.000,00 ευρώ είναι το ανώτατο που μπορεί να έχει στα χέρια του ο 

υπόλογος και όχι το ανώτατο ετήσιο ποσό που διατίθεται από την πάγια προκαταβολή (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 

41432/28-9-1984). Το ποσό της πάγιας προκαταβολής που διαθέτει ο υπόλογος, θα αποκαθίσταται 

(αναπληρώνεται) με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, έτσι 

ώστε να παραμένει στα χέρια του το αρχικό ποσό που θα του χορηγήσει η Οικονομική  Επιτροπή. 

Ο οριζόμενος υπάλληλος θα ενεργεί τις πληρωμές, ύστερα από γραπτή εντολή του Δημάρχου Λαυρεωτικής και 

με το ποσό της πάγιας προκαταβολής μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σε βάρος των ΚΑ δαπανών 

που θα καθοριστούν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρου 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθεί μία δαπάνη από την πάγια 
προκαταβολή, είναι να υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό.  
            Συνεπώς, δεν μπορεί να πληρώνεται αδιακρίτως από την πάγια προκαταβολή οποιαδήποτε δαπάνη 
οποιουδήποτε ύψους, αλλά μόνον η δαπάνη που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό και μέχρι του ύψους 
της πίστωσης που είναι γραμμένη στον οικείο κωδικό αριθμό. 
            Δαπάνες που εξαιρούνται της πληρωμής από την πάγια προκαταβολή, δεν αναφέρει ο νόμος, άρα η 
Οικονομική Επιτροπή μπορεί να ορίσει, ότι από την πάγια προκαταβολή θα πληρώνονται οι δαπάνες 
ορισμένων ή και όλων ακόμη των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού. 
    Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ. 1 περίπτ. γ΄ του Ν 3463/06, μετά τη σύσταση της πάγιας 
προκαταβολής, ο υπόλογος υπάλληλος διενεργεί τις πληρωμές με βάση έγγραφες εντολές του Δημάρχου.  Οι 
πληρωμές από την πάγια προκαταβολή πρέπει να γίνονται με βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος 
για κάθε κατηγορία δαπάνης. Δηλαδή, για κάθε δαπάνη που πληρώνεται από την πάγια προκαταβολή, πρέπει 
να υπάρχουν τα δικαιολογητικά που θα είχαν απαιτηθεί, εάν για τη δαπάνη αυτή επρόκειτο να εκδοθεί κανονικό 
ένταλμα πληρωμής (άρθρο 35 παρ. 3 Β.Δ. 17/5-15/6/1959). 

Κατ’ εξαίρεση για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές που πληρώνονται από την πάγια 
προκαταβολή, αξίας, κατά περίπτωση, μέχρι τετρακόσια (400,00) ευρώ, δεν απαιτείται η τήρηση των 
διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη μελέτης ή 
τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 173 παρ. 3 Ν 3463/06). 

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

Η Οικονομική Επιτροπή 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 
- τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 
- τις διατάξεις του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 
- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 
- το αριθμ. πρωτ: 1810/10.02.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-8251 µε τίτλο «πάγια 
προκαταβολή» για τη σύσταση της πάγιας προκαταβολής του Δήμου Λαυρεωτικής, για το έτος 2017. 
Β. Ορίζει  αρμόδια υπάλληλο, η οποία θα ενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα µε τις έγγραφες εντολές του 
Δημάρχου Λαυρεωτικής και στο όνομα της οποίας θα εκδίδεται το χρηματικό ένταλμα, την υπάλληλο του Δήμου 
Λαυρεωτικής Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού. 
Γ. Καθορίζει το ύψος των δαπανών που μπορούν να πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή σε 1.500,00 
ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Κάθε δαπάνη που θα πληρώνεται μέσω της πάγιας 
προκαταβολής, θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κατ’ εξαίρεση για δαπάνες που θα 
πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας, κατά περίπτωση, μέχρι τετρακόσια (400,00) ευρώ, δεν θα 
απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε 
η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ. 3 του Ν. 3463/06. 
Δ. Ορίζει τους ΚΑ δαπανών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σε βάρος των οποίων μπορούν να 
διενεργούνται πληρωμές δαπανών μέσω πάγιας προκαταβολής τους κατωτέρω: 
Κ.Α. 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 
Κ.Α. 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 
Κ.Α. 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών 
Κ.Α. 00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 
Κ.Α. 00-6441 Συμμετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις 
Κ.Α. 00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 
Κ.Α. 00-6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 
Κ.Α. 00-6453 Λοιπές συνδρομές 
Κ.Α. 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 
Κ.Α. 00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων & δικαστικών επιμελητών 
K.A. 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής χρήσεως   
Κ.Α. 00-8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3463/06&typen=4
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Κ.Α. 10-6063 Λοιπές παροχές σε είδος 
Κ.Α. 10-6162.001 Έξοδα για πληρωμή προσωπικού ΔΙΑΣ 
ΚΑ 10-6261.001 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Λαυρίου 
Κ.Α. 10-6261.002 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας 
Κ.Α. 10-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 
Κ.Α. 10-6264 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 10-6265 Συντήρηση & επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών & λοιπού εξοπλισμού 
Κ.Α. 10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 
Κ.Α. 10-6266.002 Επιτόπια υποστήριξη εφαρμογών 
Κ.Α. 10-6266.003 Επιτόπια υποστήριξη hardware 
ΚΑ 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 
Κ.Α. 10-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 
Κ.Α. 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 
Κ.Α. 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 
Κ.Α. 10-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 
K.A. 10-6611 Προμήθεια βιβλίων  
K.A. 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης  
Κ.Α. 10-6613 Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης – πολλαπλών εκτυπώσεων 
Κ.Α. 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 
Κ.Α. 10-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 
Κ.Α. 10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 
Κ.Α. 10-6654.003 Προμήθεια μελανιών ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 10-6654.004 Προμήθεια μελανιών ΔΕ Λαυρίου 
Κ.Α. 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 
Κ.Α. 10-7133 Έπιπλα – σκεύη 
Κ.Α. 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 
Κ.Α. 10-7135 Λοιπό εξοπλισμός 
 

Κ.Α. 15-6061 Παροχές ένδυσης (εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού) 
Κ.Α. 15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 
Κ.Α. 15-6261.001 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων 
Κ.Α. 15-6261.003 Συντήρηση Ορυκτολογικού Μουσείου Καμάριζας 
K.A. 15-6161.005 Συντήρηση – επισκευή Πολιτιστικού Κέντρου Κερατέας 
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Κ.Α. 15-6261.006 Συντήρηση – επισκευή Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Κερατέας 
Κ.Α. 15-6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 
Κ.Α. 15-6474.002 Έξοδα Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Κ.Α. 15-7331.002 Συντήρηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
 

Κ.Α. 20-6061 Παροχές ένδυσης (εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού) 
Κ.Α. 20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 
Κ.Α. 20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας 
Κ.Α.20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου 
Κ.Α. 20-6262.003 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Κ.Α. 20-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 
Κ.Α. 20-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 
Κ.Α. 20-6681 Υλικά φαρμακείου 
Κ.Α. 20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων – φωτιστικών 
Κ.Α. 20-7131.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  
Κ.Α. 20-7131.004 Προμήθεια λοιπού η/μ εξοπλισμού 
Κ.Α. 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός – ελαστικά 
Κ.Α. 20-7135.006 Λοιπός εξοπλισμός 
Κ.Α. 20-7135.007 Προμήθεια κάδων Δ.Ε. Κερατέας 
Κ.Α. 20-7135.008 Προμήθεια κάδων Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 20-7135.009 Προμήθεια κάδων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 
Κ.Α. 20-7321.002 Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων –επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. 
Κερατέας 
Κ.Α. 20-7321.003 Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων –επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. 
Λαυρίου 
Κ.Α. 20-7322.004 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κλπ Δ.Ε. Κερατέας 
Κ.Α. 20-7322.005 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κλπ Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 20-7322.006 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κλπ Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 
Κ.Α. 20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες 

Κ.Α. 30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 
Κ.Α. 30-6261.001 Συντήρηση & επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6261.002 Συντήρηση & επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 30-6261.004 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κ.Α. 30-6261.005 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
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Κ.Α. 30-6262.002 Συντήρηση & επισκευή παιδικών χαρών Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6262.003 Συντήρηση & επισκευή παιδικών χαρών Κερατέας 
Κ.Α. 30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κερατέας 
Κ.Α. 30-6262.008 Συντήρηση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6262.009 Συντήρηση – επισκευή σιντριβανιών Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6262.010 Συντήρηση – επισκευή σιντριβανιών Δ.Ε. Κερατέας 
Κ.Α. 30-6262.011 Συντήρηση – επισκευή στάσεων Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6262.012 Συντήρηση – επισκευή στάσεων Δ.Ε. Κερατέας 
Κ.Α. 30-6262.014 Συντήρηση – επισκευή πεζοδρομίων πόλης Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6262.015 Συντήρηση – επισκευή πεζοδρομίων πόλης Κερατέας 
Κ.Α. 30-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 
Κ.Α. 30-6414.002 Μεταφορές εν γένει 
Κ.Α 30-6422 Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 
Κ.Α. 30-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων  
Κ.Α. 30-6661.001 Προμήθεια χρωμάτων ΔΕ Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6661.002 Προμήθεια χρωμάτων ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 30-6661.003 Προμήθεια χρωμάτων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 
Κ.Α. 30-6662.006 Προμήθεια οικοδομικών & αδρανών υλικών Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6662.007 Προμήθεια οικοδομικών & αδρανών υλικών Δ.Ε. Κερατέας 
Κ.Α. 30-6662.008 Προμήθεια οικοδομικών & αδρανών υλικών Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 
Κ.Α. 30-6662.009 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6662.010 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Κερατέας 
Κ.Α. 30-6662.011 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 
Κ.Α. 30-6662.012 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 30-6662.013 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων Δ.Ε. Κερατέας 
Κ.Α. 30-6662.014 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου  
Κ.Α. 30-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 
Κ.Α. 30-7135.012 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, πινακίδων σήμανσης κλπ Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 30-7135.013 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, πινακίδων σήμανσης κλπ Δ.Ε. Κερατέας 
Κ.Α. 30-7323.015 Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Λαυρίου 
Κ.Α. 30-7323.016 Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Κερατέας 
Κ.Α. 30-7333.007 Συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου πόλης Λαυρίου 
Κ.Α. 30-7333.008 Συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου Κερατέας 
 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 16 από 60 

Κ.Α. 35-6061 Παροχές ένδυσης (εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού) 
Κ.Α. 35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 
Κ.Α. 35-6262.002 Συντήρηση & επισκευή κήπων ΔΕ Λαυρίου 
Κ.Α. 35-6262.003 Συντήρηση & επισκευή κήπων ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 35-6262.005 Κοπή ψηλών δένδρων ΔΕ Λαυρίου 
Κ.Α. 35-6262.006 Κοπή ψηλών δένδρων ΔΕ Κερατέας 
Κ.Α. 35-6262.013 Αναδιάταξη πρασίνου στις νησίδες πόλης Λαυρίου 
Κ.Α. 35-6262.014 Αναδιάταξη πρασίνου στις νησίδες πόλης Κερατέας 
Κ.Α. 35-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 
Κ.Α. 35-6264 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
Κ.Α. 35-6693.001 Προμήθεια φυτοπ/κού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους (ΔΕ Λαυρίου) 
Κ.Α. 35-6693.002 Προμήθεια φυτοπ/κού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους (ΔΕ Κερατέας) 
Κ.Α. 35-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 
Κ.Α. 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 
Κ.Α. 35-7135.002 Προμήθεια ελαστικών 
 

Κ.Α. 45-6063 Λοιπές παροχές σε είδος 
Κ.Α. 45-6261.001 Συντήρηση & επισκευή δημοτικών νεκροταφείων Λαυρίου – Λεγραινών 
Κ.Α. 45-6261.002 Συντήρηση & επισκευή δημοτικών κοιμητηρίων Κερατέας – Πλάκας 
Κ.Α. 45-6261.003 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Κοιμητηρίου Αγίου Κωνσταντίνου 
 

Κ.Α. 64-7333.001 Συντήρηση – αποκατάσταση αγροτικών οδών Δ.Ε. Λαυρίου 
Κ.Α. 64-7333.002 Συντήρηση – αποκατάσταση αγροτικών οδών Δ.Ε. Κερατέας 
 

Κ.Α. 70-6681 Υλικά φαρμακείου 
Κ.Α.70-6699.001 Λοιπές προμήθειες πυροπροστασίας 
Κ.Α. 70-6699.002 Προμήθεια στολών πυροπροστασίας 
Κ.Α. 70-7135.001 Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός 
Κ.Α. 70-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός – ελαστικά 
 

Ε. Η επιστροφή ολόκληρου του ποσού της παγίας προκαταβολής θα γίνει από την υπόλογο υπάλληλο το 
αργότερο έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 35 του Β.Δ/τος 
17-5/15-6-59 και του άρθρου 173 του Ν.3463/2006. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί σύστασης πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές Ενότητες Λαυρεωτικής 
και Κερατέας και στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 24/2017 

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 «σύστασης πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές 

Ενότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ:1808/10.02.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 και την υπ’ αριθμ.74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 

2044/30.12.2010/Β’) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη σύσταση πάγιας 

προκαταβολής και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 7.000,00 ευρώ συνολικά σε βάρος του ΚΑ 00-8251 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 για την έκδοση των χρηματικών 

ενταλμάτων στα ονόματα των Προέδρων των Συμβουλίων των δύο (2) Δημοτικών Ενοτήτων και της Τοπικής 

Κοινότητας του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί για την πληρωμή όλων των μικρών, εκτάκτων και επειγουσών δαπανών που 

αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κύριων εξόδων λειτουργικότητας του Δήμου.  

Ειδικότερα, στις τοπικές ή δημοτικές κοινότητες από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται 

οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που ασκούν, όπως (Απόφ. Υπ. Εσωτ. Α.Η.Δ. 74449/2010, 

ΦΕΚ 2044/Β): 

- Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και 

αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ΄ Ν. 3852/10). 

- Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού  (άρθρο 

82 περίπτ. δ΄ Ν. 3852/10). 

- Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των 

παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών 

(άρθρο 82 περίπτ. ε΄ Ν. 3852/10). 

- Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά 

δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ΄ Ν. 3852/10). 

Η κατανομή του ποσού θα γίνει ως ακολούθως:  

Α) Αλίκη Σπύρου, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής – ποσό 3.000,00 ευρώ. 

Β) Κυριακή Χολέβα, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Κερατέας – ποσό 3.000,00 ευρώ. 

Γ) Νικήτας Κάιλας, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου – ποσό 1.000,00 ευρώ.» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή  

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3852/10&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3852/10&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3852/10&typen=4
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3852/10&typen=4
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη την αρ. πρωτ:1808/10.02.2017 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των σχετικών διατάξεων και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Την παροχή πάγιας προκαταβολής ποσού 7.000,00 ευρώ συνολικά σε βάρος του ΚΑ 00-8251 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή όλων των μικρών, 
εκτάκτων και επειγουσών δαπανών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κύριων εξόδων λειτουργικότητας του 
Δήμου και το οποίο κατανέμεται ως:  

− 3.000,00 ευρώ στη Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής 

− 3.000,00 ευρώ στη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας 

− 1.000,00 ευρώ στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 
Β. Τα σχετικά ισόποσα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν αντίστοιχα στα ονόματα των: 

− Αλίκη Σπύρου, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής 

− Κυριακή Χολέβα, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας 

− Νικήτα Κάιλα, Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Γ. Οι ανωτέρω θα ενεργούν τις πληρωμές κάθε δαπάνης, χωρίς να απαιτείται έγγραφη εντολή του Δημάρχου, 
θα συγκεντρώνουν τα τιμολόγια στα οποία θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και οφείλουν ως 
προς τη φύλαξη και γενικά την εξασφάλιση του ποσού της πάγιας προκαταβολής, να ενεργούν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 37 του από 17-5/16.06.1959 Β. Διατάγματος. 
 
ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2016 για τον έλεγχο της υλοποίησης του 
προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 25/2017 

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 Γ’ τριμήνου 

2016 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 
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διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής 

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

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

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

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

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

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

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

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

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

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/10.02.2017 έγγραφό της υπέβαλλε στην Οικονομική 
Επιτροπή την  έκθεση εσόδων – εξόδων του Γ’ τριμήνου έτους 2016 (χρονικό διάστημα από 01.01.2016 έως 
30.09.2016), προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα.  

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

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων-

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

8.348.226,54 6.189.046,48 74,14% 5.491.611,60 65,78% 88,73% 
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 

215.720,00 243.312,11 112,79% 153.647,80 71,23% 63,15% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 62.072,20 ευρώ. Σε αυτή 
την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από μισθώματα ακινήτων του Δήμου, από μισθώματα 
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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 13.106,29 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 

3.280.646,22 2.852.553,50 86,95% 2.392.127,00 72,92% 83,86% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 428.092,72 ευρώ και μεταξύ 
προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 888.519,22 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 268.913,24 ευρώ και μεταξύ 
προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 341.878,75 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων 
συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου, ενταφιασμού, παράτασης 
χρόνου ταφής, 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, για τα οποία βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι και  
εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 
 

05.-ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

24.000,00 10.893,71 45,39% 10.893,71 45,39% 100% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

638.597,38 369.684,14 57,89% 296.718,63 46,46% 80,26% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

906.500,00 607.080,64 66,97% 532.702,08 58,76% 87,75% 
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 299.419,36 ευρώ και μεταξύ 
προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 373.797,92 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 1.097.110,08 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, οι οποίες 
εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους καθώς και η επιχορήγηση από ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς- 
παρακρατηθέντες πόροι  ποσού 423.818,56 ευρώ που δεν έχει αποδοθεί στο Δήμο. 
 

7.-ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και 
εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 80.130,48 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 

 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

3.179.394,36 2.082.284,28 65,49% 2.082.284,28 65,49% 100% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

103.368,58 23.238,10 22,48% 23.238,10 22,48% 100% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.069.796,91 483.708,27 23,37% 481.697,04 23,27% 99,58% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

5.000,00 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και 
εισπραχθέντων η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ οφείλεται στην είσπραξη μηδενικού ποσού 
από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων. 

12.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και 
εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 530.244,00 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνεται 
η επιχορήγηση για τη λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας, η επιχορήγηση ολοκληρωμένης τοπικής 
δράσης για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής ύψους 31.043,20 ευρώ, η επιχορήγηση της μισθοδοσίας του προσωπικού του 
Κ.Η.Φ.Η. του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΚΕΦΑΛΟΣ¨ ύψους 37.931,82 ευρώ, η επιχορήγηση για πυροπροστασία ύψους 
89.400,00 ευρώ που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες και η προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Αττικής 
για κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του Δ. Σταδίου 
¨ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ¨ ύψους 533.000,00 ευρώ.  

13.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και 
εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 891.833,59 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων 
συμπεριλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες και οι λοιπές 
επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα, τα ανείσπρακτα ποσά των οποίων διαμορφώνουν την ανωτέρω 
διαφορά και συγκεκριμένα : 
1. Για την επιχορήγηση από Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
205.320,00 ευρώ από το οποίο έχει εισπραχθεί το ποσό των 119.770,00 ευρώ. 
2. Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 47.200,00 ευρώ από 
το οποίο έχει εισπραχθεί  το ποσό των 47.200,00ευρώ. 
3. Για τη χρηματοδότηση κοινοχρήστων χώρων Κερατέας-Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
64.200,00 ευρώ από το οποίο έχει εισπραχθεί το ποσό των 0,00 ευρώ. 
4. Για την ολοκλήρωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Λαυρίου έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 340.000,00 
ευρώ από το οποίο έχει εισπραχθεί το ποσό των 0,00 ευρώ, ενώ για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Λαυρίου-
Στράβωνος και Κερατέας δεν υφίσταται διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων. 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

691.375,02 161.131,02 23,31% 161.131,02 23,31% 100% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.083.839,01 192.005,42 17,72% 192.005,42 17,72% 100% 
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5. Για την εξοικονόμηση ενέργειας Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 14.286,95 ευρώ από το οποίο 
έχει εισπραχθεί το ποσό των 17.286,95 ευρώ. 
6. Για την αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα (Ε.Σ.Π.Α.) έχει 
προϋπολογιστεί το ποσό των 33.276,19 ευρώ από το οποίο έχει εισπραχθεί το ποσό των 0,00 ευρώ, ενώ για 
τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγ. Κωνσταντίνου, για τις υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής 
υποστήριξης Δήμου Λαυρεωτικής K.A MIS 374495 Επιχ. πρόγραμμα ΑΜΜΑ Αττικής και για την ενεργειακή 
αναβάθμιση του Δημαρχείου Λαυρεωτικής MIS 425456 πρόγραμμα Αειφόρος Ανάπτυξη δεν υφίσταται διαφορά 
μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων. 
7. 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. 

14.-ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 

 
Προϊόν δωρεών διαφόρων πολιτών για κοινωνικό Παντοπωλείο. 

15.-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 43.093,88 ευρώ και μεταξύ 
προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 45.105,11 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 116.782,17 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. και 
έσοδα που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες εκτάκτων εσόδων, τα οποία εισπράττονται 
σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

260,00 1.125,00 432,69% 1.125,00 432,69% 100% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

162.171,87 119.077,99 73,43% 117.066,76 72,19% 98,31% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

127.151,01 10.368,84 8,15% 10.368,84 8,15% 100% 
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2.-ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 
21.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 153.949,58 ευρώ και μεταξύ 
προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 201.842,53 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 13.728,65 ευρώ και μεταξύ 
προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 8.212,77 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. Η ανωτέρω διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτή την κατηγορία 
έχει βεβαιωθεί χρηματικός κατάλογος για πρόστιμα Κ.Ο.Κ. ποσού 16.570,00 ευρώ, ποσό το οποίο δεν είχε 
προϋπολογιστεί και έως σήμερα δεν έχει εισπραχθεί. Ο προϋπολογισμός του Δήμου καταρτίζεται βάσει των 
εισπραχθέντων ποσών και για αυτό το λόγο η τροποποίηση του ποσού των συγκεκριμένων εσόδων θα είναι 
δυνατή εάν πραγματοποιηθεί η είσπραξή του. 
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 

1.118.523,45 978.302,52 87,46% 908.468,15 81,22% 92,86% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.108.523,45 954.573,87 86,11% 906.680,92 81,79% 94,98% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

10.000,00 23.728,65 237,29% 1.787,23 17,87% 7,53% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

8.070.386,70 7.990.382,85 99,01% 444.966,09 5,51% 5,57% 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 01.01-30.09.2016 
Κ.Α.  Περιγραφή 
 Προϋπ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 
3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.049.428,65 2.986.316,39 35.383,80 
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2.563.753,69 2.555.346,13 290.464,47 
3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 121.956,21 121.990,42 18.572,46 
3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 164.592,86 156.629,13 4.417,19 
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 248.450,35 248.450,35 2.334,52 
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 5.689,04 5.689,04 135,74 
3217.006 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Αγ. Μαρίνα 7.343,51 7.343,51 140,00 
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 2.595,27 2.595,27 51,94 
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 126.840,29 126.840,29 26.755,39 
3219.002 Λοιπά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 443.367,25 443.349,42 1.437,91 
3219.003 Λοιπά έσοδα 25.970,50 25.970,50 1.229,95 
3219.004 Έσοδα από τέλη πεζοδρομίων 57.915,79 57.451,11 2.650,64 
3219.005 Έσοδα από καταλογισμοί 9.239,12 9.239,12 8.406,45 
3219.006 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων 276.486,30 276.486,30 31.348,86 
3219.007 Έσοδα από Νεκροταφείο 75.552,41 75.480,41 12.049,64 
3219.008 Παραχώρηση δικαιώματος χρ. παραλίας Χάρακα 74.357,08 74.357,08 0,00 
3219.009 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής Θάλασσας 54.503,32 54.503,32 6.035,22 
3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 300.478,38 300.478,38 3.551,91 
  8.070.386,70 7.990.382,85 444.966,09
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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 2015 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…-8511 της αντίστοιχης υπηρεσίας ποσό πρόβλεψης μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων. 
 
4.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.898.903,28 1.275.890,27 67,19% 1.044.377,39 55,00% 81,85% 
 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

 
41.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.864.903,28 1.268.560,80 68,02% 1.037.047,92 55,61% 81,75% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 596.342,48 ευρώ και μεταξύ 
βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 231.512,88 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων 
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συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, οι κρατήσεις αυτού και ο Φ.Π.Α. των 
καταλόγων της ύδρευσης, ο οποίος εισπράττεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 
 

42.- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων 
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

34.000,00 7.329,47 21,56% 7.329,47 21,56% 100% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 26.670,53 
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:
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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 

10.314.194,49 9.632.585,52 93,39% 7.018.313,22 68,05 6.707.461,47 6.309.642,21 61,17% 89,90% 
 
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 

3.081.825,66 1.110.069,32 36,02% 235.483,40 7,64% 218.903,46 206.574,34 6,70% 87,72% 
. 

                                                                 71.- ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 
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 

1.613.767,31 253.061,10 15,68% 118.000,70 7,31% 116.564,40 105.289,28 6,52% 89,23% 
 
  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν προμήθειες επίπλων και σκευών, Η/Υ, ελαστικών πινακίδων σήμανσης, κάδων, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού, εξοπλισμού οργάνων παιδικών χαρών, την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.169 και τη χρηματοδότηση κοινόχρηστων χώρων Κερατέας από το Πράσινο Ταμείο. 
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                                                                                                             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 

865.160,52 642.124,22 74,22% 52.119,18 6,02% 55.299,06 54.245,06 6,27% 104,08% 
 
  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν φωταγωγήσεις κτιρίων και πλατειών, συντηρήσεις και επισκευές, εργασίες καθαρισμού και 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 

602.897,83 214.884,00 35,64% 65.363,52 10,84% 47.040,00 47.040,00 7,80% 71,97% 
 
  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 

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 

11.271.288,57 3.789.665,74 33,62% 3.330.796,36 29,55% 2.111.416,97 2.091.629,88 18,56% 62,80% 
 
 
                                                                                                  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 

2.138.011,40 2.186.283,32 102,26% 2.171.152,79 101,55% 964.212,34 945.855,82 44,24% 43,56% 
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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 

1.549118,54 1.596.032,29 103,03% 1.152.293,44 74,38% 1.139.854,50 1.138.423,93 73,49% 98,80% 
 
Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αποδόσεις συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, φόρων και επιστροφών χρηματικών 
ποσών.  
                                                        83.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 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 

 7.350,13 % 7.350,13 % 7.350,13 7.350,13 % 100% 
 
Σε αυτή την κατηγορία εξόδων περιλαμβάνεται η καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν τις ημέρες των περσινών εκλογών.  
 
                                                     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 

7.584.158,63         
 
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/10.02.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016 

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

0 Τακτικά έσοδα 8348226,54 6189046,48 0,741361 5491611,6 0,657818 0,887311 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 215720 243312,11 1,127907 153647,8 0,712256 0,631484 
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 24000 10893,71 0,453905 10893,71 0,453905 1 
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3280646,22 2852553,5 0,86951 2392127 0,729163 0,838591 
4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 638597,38 369684,14 0,5789 296718,63 0,464641 0,802627 
5 Φόροι και εισφορές 906500 607080,64 0,669697 532702,08 0,587647 0,877482 
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 3179394,36 2082284,28 0,654931 2082284,28 0,654931 1 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 103368,58 23238,1 0,224808 23238,1 0,224808 1 
1 Έκτακτα έσοδα 2069796,91 483708,27 0,233698 481697,04 0,232727 0,995842 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 5000 0 0 0 0 ######## 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 691375,02 161131,02 0,233059 161131,02 0,233059 1 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1083839,01 192005,42 0,177153 192005,42 0,177153 1 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 260 1125 4,326923 1125 4,326923 1 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 162171,87 119077,99 0,73427 117066,76 0,721868 0,98311 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 127151,01 10368,84 0,081547 10368,84 0,081547 1 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1118523,45 978302,52 0,874637 908468,15 0,812203 0,928617 
21 Τακτικά έσοδα 1108523,45 954573,87 0,861122 906680,92 0,817918 0,949828 
22 Έκτακτα έσοδα 10000 23728,65 2,372865 1787,23 0,178723 0,075319 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 8070386,7 7990382,85 0,990087 444966,09 0,055136 0,055688 
31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 ######## 0 ######## ######## 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 8070386,7 7990382,85 0,990087 444966,09 0,055136 0,055688 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1898903,28 1275890,27 0,671909 1044377,39 0,54999 0,818548 
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1864903,28 1268560,8 0,680229 1037047,92 0,556087 0,8175 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 34000 7329,47 0,215573 7329,47 0,215573 1 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 3172862,09           
  Σύνολα εσόδων 24678698,97 16917330,39   8371120,27     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016 

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

6 Έξοδα 10314194,49 9632585,52 0,933915 7018313,22 0,6804519 6681139,05 6328579,67 0,6135796 0,9017237 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3453912,2 3441807,92 0,996495 2302391,2 0,6666039 2296490,12 2284939,61 0,6615512 0,9924202 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 803886,88 747986,36 0,930462 536036,36 0,6668057 529135,14 521140,14 0,6482755 0,9722104 
62 Παροχές τρίτων 1911273,15 1503447,62 0,786621 1160167,13 0,6070127 1100249,55 1001888,55 0,5241996 0,8635726 
63 Φόροι - τέλη 31296 30196 0,964852 14390,42 0,4598166 16392,12 16392,12 0,5237768 1,1390995 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 379104,5 326417,71 0,861023 232355,83 0,6129071 99331,21 61492,42 0,1622044 0,2646476 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 529889,45 529889,45 1 371574,11 0,7012295 371574,11 371574,11 0,7012295 1 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 684275,77 629284,07 0,919635 482953,25 0,7057874 394521,88 368307,8 0,5382447 0,7626158 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2518556,54 2423556,39 0,96228 1918444,92 0,761724 1873444,92 1702844,92 0,6761194 0,8876173 
68 Λοιπά Έξοδα 2000 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 
7 Επενδύσεις 3081825,66 1110069,32 0,360199 235483,4 0,0764104 218903,46 206574,34 0,0670299 0,8772353 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1613767,31 253061,1 0,156814 118000,7 0,0731213 116564,4 105289,28 0,0652444 0,8922767 
73 Έργα 865160,52 642124,22 0,742202 52119,18 0,0602422 55299,06 54245,06 0,0626994 1,0407888 
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 602897,83 214884 0,356419 65363,52 0,1084156 47040 47040 0,0780232 0,7196675 
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 11271288,57 3789666,54 0,336223 3330796,36 0,2955116 2096612,08 2091629,88 0,1855715 0,6279669 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2138011,4 2186284,12 1,022578 2171152,79 1,015501 949422,82 945855,82 0,4423998 0,4356468 
82 Αποδόσεις 1549118,54 1596032,29 1,030284 1152293,44 0,7438381 1139839,13 1138423,93 0,734885 0,9879636 
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 7350,13 #ΔΙΑΙΡ./0! 7350,13 #ΔΙΑΙΡ./0! 7350,13 7350,13 #ΔΙΑΙΡ./0! 1 
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 7584158,63 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 
9 Αποθεματικό 11390,25                 

  Σύνολα δαπανών 24678698,97 14532321,4   10584592,98   8996654,59 8626783,89     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

  τέλος Προηγούμενου 
έτους 

Προηγούμενο τρίμηνο 3ο Τρίμηνο 2016 Μεταβολή 
% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.071.256,48 10.666.690,21 10.353.257,33 0,97 
  Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 8.379.669,84 8.976.937,37 8.663.484,69 0,97 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
3. Λοιπές απαιτήσεις 1.691.586,64 1.689.752,84 1.689.772,64 1,00 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.218.566,06 2.815.347,36 2.917.198,46 1,04 
1. Ταμείο 3.127,25 834,35 1.210,55 1,45 
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.215.438,81 2.814.513,01 2.915.987,91 1,04 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 937.513,50 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 74.008,66 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 863.504,84 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 2.761.334,73 2.573.723,54 2.483.027,94 0,96 
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.375.421,87 2.375.421,87 2.375.421,87 1,00 
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 385.912,86 198.301,67 107.606,07 0,54 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.828.675,61 2.019.492,00 2.247.413,96 1,11 
1. Προμηθευτές 1.503.931,01 1.749.810,52 2.023.088,39 1,16 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 322.984,04 269.619,50 220.444,18 0,82 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1.760,56 61,98 3.881,39 62,62 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 209.967,15 567.600,77 631.194,00 1,11 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 476.890,68 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 476.890,68 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. 
 
ΘΕΜΑ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2016 για τον έλεγχο της υλοποίησης του 
προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 26/2017 

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 Δ’ τριμήνου 

2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

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. 
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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/10.02.2017 έγγραφό της υπέβαλλε στην Οικονομική 
Επιτροπή την  έκθεση εσόδων – εξόδων του Δ’ τριμήνου έτους 2016 (χρονικό διάστημα από 01.01.2016 έως 
31.12.2016), προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου για το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα.  

Όσο αφορά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ η Οικονομική Υπηρεσία σημειώνει 
τα ακόλουθα: 

0.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 

Προϋπολογισθέντων-
Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

8.404.648,94 8.761.715,33 104,25% 8.066.485,54 95,98%           92,07% 
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 

233.902,50 293.069,26 125,30% 205.963,33        88,06% 70,28% 
 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 27.939,17 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 2.295,66 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 

3.397.677,12 3.759.648,07 110,65% 3.299.221,57        97,10% 87,75% 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 361.970,95 ευρώ και μεταξύ 
προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 98.455,55 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 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων- 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων 

24.000,00 21.704,34 90,43% 21.704,34        90,43% 100% 
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 67.267.35 ευρώ και μεταξύ 
προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 140.586,15 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων 
συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου, ενταφιασμού, παράτασης 
χρόνου ταφής ,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, 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 31.915,27 ευρώ και μεταξύ 
προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 42.463,29 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 

 
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, οι οποίες εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.  

07.-ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και 
εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 26.423,58 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 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

621.436,94 554.169,59 89,18% 480.850,79 77,38% 86,77% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

821.319,10 853.234,37 103,89% 778.855,81 94,83% 91,28% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

3.200.197,60 3.200.197,60 100% 3.200.197,60 100% 100% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

106.115,68 79.692,10 75,10% 79.692,10 75,10% 100% 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 38 από 60 

 
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 η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ οφείλεται στην είσπραξη μηδενικού ποσού 
από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων. 
 

12.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και 
εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 533.000,00 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνεται 
η επιχορήγηση για τη λειτουργία της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας, η επιχορήγηση ολοκληρωμένης τοπικής 
δράσης για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής ύψους 31.043,20 ευρώ, η επιχορήγηση της μισθοδοσίας του προσωπικού του 
Κ.Η.Φ.Η. του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΚΕΦΑΛΟΣ¨ ύψους 37.931,82 ευρώ, η επιχορήγηση για πυροπροστασία ύψους 
89.400,00 ευρώ που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες και η προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Αττικής 
για κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του Δ. Σταδίου 
¨ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ¨ ύψους 533.000,00 ευρώ, ποσό το  οποίο δεν έχει αποδοθεί ακόμη. 

 
13.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

                                                                            
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και 
εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 838.314,27 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων 
συμπεριλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες και οι λοιπές 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.457.418,50 938.929,99 38,21% 936.918,76 38,13% 99,79% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

5.000,00 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.019.131,02 486.131,02 47,70% 486.131,02 47,70% 100% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.129.924,91 291.610,64 25,81% 291.610,64 25,81% 100% 
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επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα, τα ανείσπρακτα ποσά των οποίων διαμορφώνουν την ανωτέρω 
διαφορά και συγκεκριμένα: 
1. Για την επιχορήγηση από Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
205.320,00 ευρώ, το οποίο και έχει εισπραχθεί. 
2. Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 47.200,00 ευρώ το 
οποίο και έχει εισπραχθεί. 
3. Για τη χρηματοδότηση κοινοχρήστων χώρων Κερατέας - Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
64.200,00 ευρώ από το οποίο έχει εισπραχθεί το  ποσό των 0,00 ευρώ. 
4. Για την ολοκλήρωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Λαυρίου έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 340.000,00 
ευρώ από το οποίο έχει εισπραχθεί το ποσό των 0,00 ευρώ, ενώ για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Λαυρίου 
-Στράβωνος και Κερατέας δεν υφίσταται διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων. 
5. Για την εξοικονόμηση ενέργειας Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 17.286,95 ευρώ, το οποίο και 
έχει εισπραχθεί. 
6. Για την αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα (Ε.Σ.Π.Α.) έχει 
προϋπολογιστεί το ποσό των 33.276,19ευρώ από το οποίο έχει εισπραχθεί το ποσό των 0,00 ευρώ, ενώ για 
τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγ. Κωνσταντίνου, για τις υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής 
υποστήριξης Δήμου Λαυρεωτικής K.A MIS 374495 Επιχ. πρόγραμμα ΑΜΜΑ Αττικής και για την ενεργειακή 
αναβάθμιση του Δημαρχείου Λαυρεωτικής MIS 425456 πρόγραμμα Αειφόρος Ανάπτυξη δεν υφίσταται διαφορά 
μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων. 
7. 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. 
8. Για την επιχορήγηση δράσεων Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 
43.085,90 ευρώ. 
9. Για τη χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο ¨Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων κτιρίων¨ έχει 
προϋπολογιστεί το ποσό των 321.807,40 ευρώ. 
 

15.-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ -ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 24.187,56 ευρώ και μεταξύ 
προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 26.198,79 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 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

          172.909,05 148.721,49 86,01% 146.710,26 84,84% 98,65% 
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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 117.986,68 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. 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 

 
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής: 

21.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 91.697,31 ευρώ και μεταξύ 
προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 137.462,92 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 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

129.328,52 11.341,84 
 

8,77% 11.341,84 8,77% 100% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.071.677,97 993.748,02 92,73% 926.398,66 86,44% 93,22% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

1.061.177,97 969.480,66 91,36% 923.715,05 87,05% 95,28% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 13.767,36 ευρώ και μεταξύ 
προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 7.816,39 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. Η ανωτέρω διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτή την κατηγορία 
έχουν βεβαιωθεί χρηματικοί κατάλογοι για πρόστιμα Κ.Ο.Κ. ποσού 16.570,00 ευρώ και για άλλα πρόστιμα 
ποσού 7.697,36 ευρώ εκ των οποίων έχουν εισπραχθεί 2.643,61 ευρώ και 40,00 ευρώ αντίστοιχα.  

3.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 

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

Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων Εισπραχθέντων 
10.500,00 24.267,36 231,12% 2.683,61 25,56% 11,06% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

8.070.386,70 7.919.370,24 98,13% 519.974,71 6,44% 6,57% 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 01.01-31.12.2016 
Κ.Α.  Περιγραφή      
          Προϋπ/ντα       Βεβαιωθέντα      Εισπραχθέντα  
3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                      3.049.428,65          2.983.775,66        41.573,82  
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2.563.753,69           2.555.346,13      332.752,49   
3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 121.956,21              121.990,42        21.331,05   
3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 164.592,86              156.292,43          5.610,60   
3216.001 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάροs επιχειρήσεων για την εκτελέση έργων και   343.209,60              343.209,60                 0,00   
 προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος      
3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών 248.450,35                248.450,35         3.429,67   
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 5.689,04                   5.689,04             135,74   
3217.006 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ.Αγ.Μαρίνα 7.343,51                   7.343,51             140,00   
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 2.595,27                   2.595,27               51,94   
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 126.840,29                126.840,29       32.954,56   
3219.002 Λοιπά έσοδα από φορο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 443.367,25                443.329,42          2.382,60   
3219.003 Λοιπά έσοδα 25.970,50                  25.970,50          1.642,79   
3219.004 Έσοδα από τέλη πεζοδρομίων 57.915,79                  57.451,11         3.081,24   
3219.005 Έσοδα από καταλογισμοί 9.239,12                    9.239,12         8.406,45   
3219.006 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων 276.486,30                276.486,30       38.669,26   
3219.007 Έσοδα από Νεκροταφείο 75.552,41                  74.414,41        15.067,93   
3219.008 Παραχώρηση δικαιώματος χρ.παραλίας Χάρακα 74.357,08                   7.287,90             607,33   
3219.009 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής Θάλασσας 54.503,32                54.503,32           8.046,96   
3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 300.478,38              300.478,38           4.090,28   
  8.070.386,70           7.919.370,24       519.974,71
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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 2015 έτη αλλά και το έτος αυτό, έχουν γίνει 
όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες όπως δέσμευση φορολογικής ενημερότητας, αποστολή ειδοποιήσεων-
επιστολών κ.α, 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…-8511 της 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 384.459,25 ευρώ και μεταξύ 
βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των 227.250,81 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.119.349,70 1.721.354,79 81,22% 1.494.103,98 70,50% 86,80% 

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

2.085.349,70 1.700.890,45 81,56% 1.473.639,64 70,67% 86,64% 
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συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, οι κρατήσεις αυτού και ο Φ.Π.Α. των 
καταλόγων της ύδρευσης, ο οποίος εισπράττεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. 
 

42.- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

 
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 13.535,66 
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:

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 

Βεβαιωθέντων 

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ 
Προϋπολογισθέντων 
Εισπραχθέντων 

Ποσοστό μεταξύ 
Βεβαιωθέντων 
Εισπραχθέντων 

34.000,00 20.464,34 60,19% 20.464,34 60,19% 100% 
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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 

11.099.976,02 9.436.177,40 85,01% 9.901.192,87 89,20 9.436.177,40 9.436.177,40 85,01% 95,30% 
 
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 

2.937.973,70 378.657,79 12,89 534.500,73 18,19% 378.657,79 378.657,79 12,89% 70,84% 
. 

                                                                 71.- ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 
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 

1.548.352,34 196.748,64 12,71% 259.354,23 16,75% 196.748,64 196.748,64 12,71% 75,86% 
 
Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν προμήθειες επίπλων και σκευών, Η/Υ, ελαστικών πινακίδων σήμανσης, κάδων, ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού, εξοπλισμού οργάνων παιδικών χαρών, την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.169 και τη χρηματοδότηση κοινόχρηστων χώρων Κερατέας από το Πράσινο Ταμείο. 
 

73.-ΕΡΓΑ 
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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 

905.354,43 92.523,15 10,22% 150.634,98 16,64% 92.523,15 92.523,15 10,22% 61,42% 
 
  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν φωταγωγήσεις κτιρίων και πλατειών, συντηρήσεις και επισκευές ,εργασίες καθαρισμού και 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 

484.266,93 89.386,00 18,46% 124.511,52 25,71% 89.386,00 89.386,00 18,46% 71,79% 
 
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 
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 

11.245.825,49 2.669.495,06 23,74% 3.908.403,13 34,75% 2.669.495,06 2.669.495,06 23,74% 68,30% 
 
 

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 

1.892.101,90 1.100.929,09 58,19% 2.307.856,13 121,97% 1.100.929,09 1.100.929,09 58,19% 47,70% 
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 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 

1.769.564,96 1.561.215,84 88,23% 1.593.196,87 90,03% 1.561.215,84 1.561.215,84 88,23% 97,99% 
 
Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αποδόσεις συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, φόρων και επιστροφών χρηματικών 
ποσών.  

83.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 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 

 7.350,13 % 7.350,13 % 7.350,13 7.350,13 % 100% 
 
Σε αυτή την κατηγορία εξόδων περιλαμβάνεται η καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν τις ημέρες των περσινών εκλογών.  
 
                                                     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 

7.584.158,63         
 
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/10.02.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016 

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

0 Τακτικά έσοδα 8404648,94 8761715,33 1,042484 8066485,54 0,959765 0,920651 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 233902,5 293069,26 1,252955 205963,33 0,880552 0,70278 
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 24000 21704,34 0,904348 21704,34 0,904348 1 
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3397677,12 3759648,07 1,106535 3299221,57 0,971023 0,877535 
4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 621436,94 554169,59 0,891755 480850,79 0,773772 0,867696 
5 Φόροι και εισφορές 821319,1 853234,37 1,038859 778855,81 0,948299 0,912828 
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 3200197,6 3200197,6 1 3200197,6 1 1 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 106115,68 79692,1 0,750993 79692,1 0,750993 1 
1 Έκτακτα έσοδα 2457418,5 938929,99 0,38208 936918,76 0,381261 0,997858 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 5000 0 0 0 0 ######## 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1019131,02 486131,02 0,477005 486131,02 0,477005 1 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1129924,91 291610,64 0,25808 291610,64 0,25808 1 
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 1125 1125 1 1125 1 1 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 172909,05 148721,49 0,860114 146710,26 0,848482 0,986477 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 129328,52 11341,84 0,087698 11341,84 0,087698 1 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1071677,97 993748,02 0,927282 926398,66 0,864438 0,932227 
21 Τακτικά έσοδα 1061177,97 969480,66 0,913589 923715,05 0,870462 0,952794 
22 Έκτακτα έσοδα 10500 24267,36 2,311177 2683,61 0,255582 0,110585 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 8070386,7 7919370,24 0,981288 519974,71 0,06443 0,065659 
31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 ######## 0 ######## ######## 
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 8070386,7 7919370,24 0,981288 519974,71 0,06443 0,065659 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2119349,7 1721354,79 0,812209 1494103,98 0,704982 0,867981 
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2085349,7 1700890,45 0,815638 1473639,64 0,706663 0,866393 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 34000 20464,34 0,601892 20464,34 0,601892 1 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 3172862,09           
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/12/2016 

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

6 Έξοδα 11099976,02 9436177,4 0,850108 9901192,87 0,8920013 9436177,4 9436177,4 0,8501079 0,9530344 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3245152,61 3145487,27 0,969288 3159068,21 0,9734729 3145487,27 3145487,27 0,9692879 0,995701 
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 805028,63 736158,25 0,91445 739484,78 0,918582 736158,25 736158,25 0,9144498 0,9955016 
62 Παροχές τρίτων 1990429,82 1564193,47 0,785857 1676703,6 0,8423827 1564193,47 1564193,47 0,7858571 0,932898 
63 Φόροι - τέλη 93942,12 82435,66 0,877515 80433,96 0,8562076 82435,66 82435,66 0,8775154 1,0248863 
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 724235,48 214683,16 0,296427 312254,06 0,4311499 214683,16 214683,16 0,2964273 0,6875272 
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 534889,45 456597,87 0,85363 456597,87 0,8536304 456597,87 456597,87 0,8536304 1 
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 776167,59 577801,41 0,744429 664036,84 0,8555328 577801,41 577801,41 0,7444287 0,8701346 
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2928130,32 2658820,31 0,908027 2812613,55 0,9605493 2658820,31 2658820,31 0,9080266 0,9453202 
68 Λοιπά Έξοδα 2000 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 
7 Επενδύσεις 2937973,7 378657,79 0,128884 534500,73 0,1819284 378657,79 378657,79 0,128884 0,7084327 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1548352,34 196748,64 0,12707 259354,23 0,1675034 196748,64 196748,64 0,1270697 0,7586097 
73 Έργα 905354,43 92523,15 0,102196 150634,98 0,1663823 92523,15 92523,15 0,1021955 0,6142209 
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 484266,93 89386 0,18458 124511,52 0,2571134 89386 89386 0,18458 0,7178934 
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 11245825,49 2669495,06 0,237377 3908403,13 0,3475426 2669495,06 2669495,06 0,2373765 0,6830143 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1892101,9 1100929,09 0,581855 2307856,13 1,2197314 1100929,09 1100929,09 0,5818551 0,4770354 
82 Αποδόσεις 1769564,96 1561215,84 0,88226 1593196,87 0,9003325 1561215,84 1561215,84 0,8822597 0,9799265 
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 7350,13 #ΔΙΑΙΡ./0! 7350,13 #ΔΙΑΙΡ./0! 7350,13 7350,13 #ΔΙΑΙΡ./0! 1 
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 7584158,63 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 
9 Αποθεματικό 12568,69                 

  Σύνολα δαπανών 25296343,9 12484330,3   14344096,73   12484330,3 12484330,25     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ     

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

  τέλος Προηγούμενου 
έτους 

Προηγούμενο τρίμηνο 4ο Τρίμηνο 2016 Μεταβολή 

% 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.071.256,48 10.353.257,33 10.270.918,13 0,99 
  Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 8.379.669,84 8.663.484,69 8.579.523,90 0,99 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
3. Λοιπές απαιτήσεις 1.691.586,64 1.689.772,64 1.691.394,23 1,00 
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.218.566,06 2.917.198,46 2.632.413,48 0,90 
1. Ταμείο 3.127,25 1.210,55 3.219,37 2,66 
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.215.438,81 2.915.987,91 2.629.194,11 0,90 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 937.513,50 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 74.008,66 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 863.504,84 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 2.761.334,73 2.483.027,94 2.413.606,57 0,97 
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.375.421,87 2.375.421,87 2.375.421,87 1,00 
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 385.912,86 107.606,07 38.184,70 0,35 
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.828.675,61 2.247.413,96 2.177.554,65 0,97 
1. Προμηθευτές 1.503.931,01 2.023.088,39 1.992.353,65 0,98 
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 322.984,04 220.444,18 185.149,13 0,84 
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1.760,56 3.881,39 51,87 0,01 
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 209.967,15 631.194,00 483.782,56 0,77 
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 476.890,68 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 476.890,68 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. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο4 της Επιτροπής Διαγωνισμού 
(έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών 
προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του  Δήμου 
Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 27/2017 

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 του πρακτικού Νο4 της 

Επιτροπής Διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ανάδειξη προμηθευτών – 

χορηγητών προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του  

Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.7/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού Νο 2 
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομική 
Προσφορά» που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύχθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 654/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την ανάθεση της προμήθειας  τροφίμων 
για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και  των δομών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 

Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς μειοδότες: (ι) ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, (ιι) ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, (ιιι) 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, προκειμένου να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε μορφή αρχείου .pdf, και σε έντυπη μορφή στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
τους. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών απέστειλε στην Οικονομική 
Επιτροπή προς έγκριση το με ημερομηνία 10.02.2017 πρακτικό Νο4 σχετικά με τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο σας θέτω υπόψη: 
«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1), σήμερα 10 Φεβρουαρίου του 

έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής και των δομών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 157/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε 
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εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τους κάτωθι 

υπαλλήλους: 

1. Λυδία Ιορδανίδου, ΠΕ1, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 

3. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

εκ των οποίων παρόντες ήταν και οι τρεις (3)  

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ.654/2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 21/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 το από 16.12.2016 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 την υπ’ αριθμ. 247/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό, 

 το από 25.01.2017 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 

 την υπ’ αριθμ.7/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό, 

 τις αριθμ. πρωτ:1362/01.02.2017, 1377/01.02.2017 και 1379/01.02.2017 προσκλήσεις 

κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς 

Φορείς: ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε., ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Η εταιρεία «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 
κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Ο κος ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και σύμφωνα 

με τους όρους της διακήρυξης. 

Ο κος ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς: ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ. 

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

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

με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 

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

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

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
− την υπ’ αριθμ.7/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− τις αριθμ. πρωτ:1362/01.02.2017, 1377/01.02.2017 και 1379/01.02.2017 προσκλήσεις κατάθεσης 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

− το από 10.02.2017 πρακτικό Νο4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών 

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

εγκρίνει στο σύνολό του το πρακτικό Νο4 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκομίσθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς: ΑΜΑΝΤΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια 
τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής και των 
δομών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού 
(έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ανάδειξη προμηθευτή φρέσκου γάλακτος για 
το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 28/2017 

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 του πρακτικού Νο3 της 

Επιτροπής Διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ανάδειξη προμηθευτή 

φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ και 

‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την υπ’ αριθμ.8/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού Νο2 

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 578/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής για την ανάθεση της προμήθειας φρέσκου 
γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ» 
Δήμου Λαυρεωτικής. 

Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στην προσωρινή μειοδότρια εταιρεία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκειμένου να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε μορφή αρχείου .pdf, και σε έντυπη μορφή στο 
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Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή τους. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών απέστειλε στην Οικονομική 
Επιτροπή προς έγκριση το με ημερομηνία 10.02.2017 πρακτικό Νο3 σχετικά με τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

«Σήμερα 10 Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στην έδρα του Δήμου  

Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), συνήλθε η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου 

γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» και 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 157/2016 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, αποτελούμενη 

από τους κάτωθι υπαλλήλους: 

1. Λυδία Ιορδανίδου, ΠΕ1, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 

3. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

εκ των οποίων παρόντες ήταν και οι τρεις (3)  

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ.578/2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 60/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «προμήθεια 

φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ και 

‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’»,  

 το από 29.08.2016 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 την υπ’ αριθμ. 224/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό, 

 το από 17.01.2017 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 

 την υπ’ αριθμ.8/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό, 

 την αριθμ. πρωτ:1297/31.01.2017 πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης 

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από την εταιρεία 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με 

τους όρους της διακήρυξης. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

κατατέθηκαν από την εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 
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Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

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

με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 

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

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

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
− την υπ’ αριθμ.8/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− την αριθμ. πρωτ:1297/31.01.2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προς την εταιρεία 
«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.», 

− το από 10.02.2017 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών 

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

εγκρίνει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τη μειοδότρια εταιρεία 
«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.», στον ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την 
προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ»& 
«ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών 
προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 29/2017 

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 του πρακτικού Νο2 της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προμηθευτών – χορηγητών προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του 

Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
1. Την υπ’ αριθμ.14/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής», (ΑΔΑΜ: 16REQ005420133). 
2. Την υπ’ αριθμ. 15/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής», (ΑΔΑΜ: 16REQ005420231). 
3. Την υπ’ αριθμ. 68/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, με θέμα 

«προγραμματισμός προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των δομών του 
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ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ του Δήμου Λαυρεωτικής, έτους 2016 – 2017», (ΑΔΑΜ: 16REQ005418739), με την 
οποία έγινε και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης.  
4. Το αριθμ. πρωτ: 16141/29.09.2016 πρωτογενές αίτημα που υπεβλήθη από το Γραφείο Κίνησης 

του Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 16REQ 005173422). 
5. Την υπ’ αριθμ. 181/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής με την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
6. Την υπ' αριθ. 22/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
7. Την υπ’ αριθμ. 201/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, με την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές. 
8. Την υπ’ αριθμ.747/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών 
προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 
9. Το από 19.01.2017 πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την 

αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά». 
10. Την υπ’ αριθμ.10/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 

Νο1 της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού όρισε ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών την 13η Φεβρουαρίου 2017 και συνέταξε το πρακτικό Νο2, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΠΔΔ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΘΟΡΙΚΟΣ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ) 
 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 13 Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 13:15 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 157/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των οικονομικών 

προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 747/2016 και με αριθμ. πρωτ: 19261/24.11.2016 

Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.  
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Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω υπάλληλοι: 

1. Λυδία Ιορδανίδου, ΠΕ1, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 

3. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ.747/2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 22/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 το από 19.01.2017 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 την υπ’ αριθμ. 10/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό, 

προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «οικονομικές προσφορές» που 

υπέβαλλαν οι διαγωνιζόμενοι. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων 

«οικονομικές προσφορές», ορίστηκε η 13 Φεβρουαρίου 2017. 

Αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί μετά την 

αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά»: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς 
συστήματος 

1 Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 48242 

Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, όπως αναλύονται κατωτέρω και 

συγκριτικά με τις τιμές του προϋπολογισμού μελέτης. 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ ΟΕ 

Α ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 89.650,00 ΕΥΡΩ * 

Β1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ποσοστό έκπτωσης 0%  

Β2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ποσοστό έκπτωσης 0%  

Β3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΘΟΡΙΚΟΣ Ποσοστό έκπτωσης 0%  

*Η ανωτέρω τιμή είναι μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών 

π ρ ο τ ε ί ν ε ι  
την κατακύρωση της προμήθειας λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και 

πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των ΝΠΔΔ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΘΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ως κατωτέρω: 
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ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Α ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 89.650,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

Β1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ποσοστό έκπτωσης 0% στη 
μέση τιμή λιανικής πώλησης  

Β2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ποσοστό έκπτωσης 0% στη 
μέση τιμή λιανικής πώλησης  

Β3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΘΟΡΙΚΟΣ Ποσοστό έκπτωσης 0% στη 
μέση τιμή λιανικής πώλησης  

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

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

με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  

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

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Το από 13.02.2017 πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την 
αξιολόγηση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την 
αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομική Προσφορά» που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό 
διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 747/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και 
αφορά την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
(β) κατακυρώνει ως ανάδοχο της προμήθειας: 
καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», 
«ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λσυρεωτικής, με προσφορά ποσοστού μηδέν τοις εκατό (0%) στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως 
αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & 
Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, 
λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής, με προσφορά ποσού 89.650,00 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ, ήτοι 111.166,00 ευρώ, 
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την εταιρεία Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., με έδρα στο Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. 
Κορωπίου. Η συνολική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 321.085,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24%). 

 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
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Ευαγγελία Βελετάκου 
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Ηλίας Στουραΐτης 
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