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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  1 5 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 1 Ιουλίου 2020 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τετάρτη, ώρα 17:30 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 26.06.2020 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 6 

Δημήτριος Λουκάς - Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής, Ασπασία Αργεντίνη, 

Αθανάσιος Μακροδημήτρης (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του Αντιδημάρχου Ηλία 

Στουραΐτη) Κωνσταντίνος Λεβαντής, Σταύρος Κρητικός 

Απόντα μέλη  : 1 

Αρετούσα Μακρή 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων από πόρους του Τ.Π. & Δ. για την εκτέλεση του έργου 

‘’προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο 

δημοτικό φωτισμό – εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 128/2020 

 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 «αποδοχής των 

όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων από πόρους 

του Τ.Π. & Δ. για την εκτέλεση του έργου ‘’προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου 

LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό – εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

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

Την υπ’ αριθμ.253/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εισήγησης προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο της σύναψη δανείου ποσού 4.233.512,53 ευρώ, με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, 

με σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου 

LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό». 
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Την υπ’ αριθμ. 208/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με την οποία 

αποφασίσθηκε: 

(α) η έγκριση επιλογής του πιστωτικού ιδρύματος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

για τη λήψη του δανείου 4.233.512,52 ευρώ για την χρηματοδότηση της προμήθειας του Δήμου 

Λαυρεωτικής «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» για 

την αντικατάσταση συμβατικών ενεργοβόρων φωτιστικών και λαμπτήρων με φωτιστικά και 

λαμπτήρες πράσινης τεχνολογίας τύπου LED. 

(β) η λήψη δανείου με μεσοσταθμικό (ενδεικτικό) σταθερό επιτόκιο 3,78%, επιτόκιο 

χορηγήσεων 75% από πόρους της ΕΤΕΠ με ετήσια δόση 379.668,73 ευρώ και σταθερό επιτόκιο 3,39% 

διάρκεια 10 χρόνια και επιτόκιο χορηγήσεων 25% από πόρους του Ταμείου παρακαταθηκών και 

Δανείων με ετήσια δόση 136.732,20 ευρώ και σταθερό επιτόκιο 4,95% για 10 χρόνια. Συνολική ετήσια 

τοκοχρεωλυτική δόση 516.400,93 ευρώ με διάρκεια δανείου 10 χρόνια. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το Ταμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων με το αριθμ. πρωτ: 49172/26.06.2020 έγγραφό του, ανακοίνωσε την 

έγκριση χορήγησης προς το Δήμο Λαυρεωτικής τοκοχρεολυτικού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ΠΔ163/2013 (ΦΕΚ 272/τ.Α’/13.12.2013) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη 

συνομολόγησή του. 

Με βάση το ανωτέρω έγγραφο, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά με 

την αποδοχή των όρων του δανείου. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ.2 

του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 θα πρέπει να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του 

(με την επιφύλαξη της παρ.4 του ιδίου άρθρου) και το άρθρο 42 του Ν.3731/2008. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή «…ια) Μελετά την ανάγκη 

σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο 

Δημοτικό Συμβούλιο..» 

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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 49172/26.06.2020 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής την αποδοχή όλων των όρων που έθεσε το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στην 3712/7/25-6-2020 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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συνεδρίασή του, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο Λαυρεωτικής 

συνολικού ποσού € 4.233.512,53, για την εκτέλεση του  έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση 

φωτιστικών σωμάτων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό   φωτισμό», εφόσον κατά τη 

συνομολόγηση του δανείου: 

α) έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Τ.Π. και Δανείων και του 

Κ.Α.Π.Ε  

β) έχει υποβληθεί οριστικά η  γνωμοδότηση του ΚΑΠΕ επί της τεχνοοικονομικής μελέτης του έργου 

και  

γ) εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια δανειοδότησης του άρθρου 264 του Ν.3852/2010. 

 

Οι όροι δανειοδότησης είναι ανάλογοι των όρων χρηματοδότησης που αφορούσαν στο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΤΕπ – ΤΠΔ σε περιπτώσεις ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού που δανειοδοτούντο 

από το Τ.Π. και Δανείων για τον ίδιο σκοπό (από πόρους αυτού και της ΕΤΕπ), όπως αυτοί  έχουν 

εγκριθεί στις υπ’ αριθμ. 3505/7/12-12-2013 και 3617/12-6-7-2017 αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων και έχουν ως εξής: 

1. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου: 10 χρόνια 

2. Επιτόκιο χορήγησης  ενδεικτικό σταθερό : 3,78%    

3. Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση : € 516.253,09  

4. Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις υπολογίζονται με το σύστημα της σύνθετης χρεολυσίας και η καταβολή 

των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται μέσα στους έντεκα (11) πρώτους μήνες του χρόνου.   

5. Για την ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, τόκους των τόκων, έξοδα κ.λ.π., 

ο οφειλέτης εκχωρεί στον δανειστή από τώρα και για όλη την διάρκεια του δανείου και ο δανειστής 

δικαιούται να εισπράττει την εκάστοτε οφειλομένη δόση:  

α) από όλα γενικά τα έσοδα του και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους   

(ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους 

του, τα μισθώματα τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο 

ή τρίτους, παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με τον Ν.2503/97 

άρθρο 11 παρ.29Β5, και με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 όπως το τελευταίο 

εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 3α του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το 

ανάλογο ποσό που απαιτείται για την κατά προτεραιότητα κανονική εξυπηρέτηση του δανείου.       

Σε κάθε περίπτωση, η εκάστοτε τρέχουσα δόση μετά των εν γένει τόκων, εξόδων  κ.λ.π. θα πρέπει    να 

καλύπτεται από τα εκχωρηθέντα έσοδα του οφειλέτη. 

β) Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου το Τ.Π και Δανείων δύναται να προβαίνει σε:         

1) Εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα 

ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά απαλλοτριώσεως 

υπό τη γενική του όρου έννοια.  
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2) Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα κινητά 

αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά μεταβιβάσεως. 

3) Παροχή εγγύησης υπέρ του δανειολήπτη εκ μέρους αναγνωρισμένων πιστωτικών 

ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών της Ελλάδας και του εξωτερικού ή ενωσιακών 

οργάνων ή διεθνών οργανισμών που έχουν μεταξύ των σκοπών τους την παροχή τέτοιων 

εγγυήσεων. 

γ) Εάν κατά τη διάρκεια του δανείου η αξία της ασφάλειας που έχει εκχωρηθεί, έχει μειωθεί και δεν 

κρίνεται από το Ταμείο επαρκής για την εξασφάλιση του δανείου, ο οφειλέτης οφείλει να τη 

συμπληρώσει κατά τη σχετική υπόδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, διαφορετικά το 

δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό [άρθρο 10 ΠΔ 169/2013]. 

6. Επιτόκιο υπερημερίας: μία (1) ποσοστιαία μονάδα πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα συμβατικά 

επιτόκια. 

7. Ο οφειλέτης γίνεται υπερήμερος αν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα δύο οποιεσδήποτε ετήσιες 

τοκοχρεολυτικές δόσεις, τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων και τα κάθε φύσεως έξοδα. 

Η καθυστέρηση δύο οιωνδήποτε δόσεων καθιστά αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο 

του δανείου, εκτός αν άλλως ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων, μετά 

από αίτηση του Δήμου εντός έξι (6) μηνών  από την επομένη της λήξης της   δεύτερης ανωτέρω δόσης, 

δηλαδή: 

 Η υπερημερία του οφειλέτη αρχίζει, για τις δύο καθυστερούμενες ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις 

που οφείλονται, από την επομένη της λήξης της δεύτερης, και για τους κάθε είδους τόκους, τους 

τόκους των τόκων, τα έξοδα και τις λοιπές απαιτήσεις του δανειστή από το δάνειο, από την 

ημερομηνία που χρεώνονται. Σε περίπτωση τέτοιας υπερημερίας  χωρίς καμιά διατύπωση,  όλο το 

δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και πριν την λήξη του, το δε παρόν συμβόλαιο 

κηρύσσεται από τώρα ειδικά για το λόγο αυτό τίτλος  εκτελεστός και εκκαθαρισμένος, με ειδική προς 

τούτο συμφωνία και αποτελεί νόμιμο τίτλο είσπραξης κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. 

Το δικαίωμα του δανειστή να ζητήσει τόκους επί των τόκων  στηρίζεται στο άρθρο 12 παρ.1 του 

Ν.2601/98. 

8.  Ο Δήμος μας οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισμό του και μέχρι την απόσβεση του δανείου, 

το σχετικό τοκοχρεολύσιο. 

9. Απόδοση - Εκταμίευση 

   (1) Το ποσό του δανείου θα αποδίδεται μετά τη συνομολόγησή του, κατόπιν εγγράφου του Δήμου  

μας με την προσκόμιση των τιμολογίων και τα πρακτικά παράδοσης παραλαβής. 

   (2) Από κάθε ποσό του δανείου που θα αναλαμβάνεται και για το χρονικό διάστημα από κάθε 

ανάληψη και μέχρι την έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου, θα υπολογίζεται  από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων ο απλός καθαρός τόκος που αντιστοιχεί σε κάθε αναλαμβανόμενο 
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ποσό και θα καταβάλλεται στο Τ.Π και Δανείων για κάθε εκταμίευση ή  θα παρακρατείται από το 

Τ.Π και Δανείων  από τους ΚΑΠ του επομένου μήνα. 

10. Το δάνειο μπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του, είτε στο σύνολο του, είτε μερικώς. 

11. Το δάνειο είναι αδιαίρετο, οσοιδήποτε και οποιοιδήποτε είναι οι γενικοί, ειδικοί ή καθολικοί 

διάδοχοι του. 

12. Όλα τα έξοδα, δικαιώματα, υπέρ του Τ.Π. και Δανείων  για την αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων 

και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη συνομολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος 

δανείου και γενικά όλα τα έξοδα που δημιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, βαρύνουν εξ΄ 

ολοκλήρου και αποκλειστικά τον οφειλέτη και συνομολογούνται στο ποσό των ΕΥΡΩ 10.000,00, τα 

οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής:  

α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων € 

7.000,00, 

β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης € 2.000,00,  

γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00 και θα 

καταβάλλονται από τον δανειζόμενο κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου, ή θα παρακρατούνται 

από τους ΚΑΠ του επομένου μηνός της εκταμίευσης. 

13. Για την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, προς εκδίκαση οποιασδήποτε από το δάνειο 

διαφοράς, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 

14. Ο Δήμος μας εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου για την 

υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου, την  ανάληψη του προϊόντος του δανείου κ.λ.π. 

15. Ο Δήμος μας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων. 

16. Ο Δήμος μας οφείλει να χρησιμοποιήσει το δάνειο μόνο για την εκτέλεση των προμηθειών για τα 

οποία και χορηγήθηκε. 

Απαγορεύεται η εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού δανείου για άλλο σκοπό. Σε περίπτωση που το 

σύνολο ή μέρος του δανείου δεν χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό που χορηγήθηκε, επιστρέφεται στο 

Τ.Π. & Δανείων σε ισόποση απόσβεση του αρχικού δανείου. 

17. Η από τον Δήμο μας παράβαση και ενός από τους όρους του παρόντος   παρέχει στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων το δικαίωμα να κηρύξει ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το δάνειο και πριν 

την λήξη του.  

18. Ο Δήμος υποχρεούται να επιτρέπει τη διενέργεια κάθε νόμιμου ελέγχου. 

 

Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυπωθούν εκτενέστερα στο σχετικό 

δανειστικό συμβόλαιο. 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης 

‘’κτηματογράφηση – πολεοδόμηση – πράξη εφαρμογής της επέκτασης σχεδίου πόλεως 

Κερατέας’’ 

Αρ. Απόφ.: 129/2020 

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 

παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης ‘’κτηματογράφηση – πολεοδόμηση – πράξη 

εφαρμογής της επέκτασης σχεδίου πόλεως Κερατέας’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Την υπ’ αριθμ. 5/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία αποφασίσθηκε: 

(α) η έγκριση του σχεδίου της Τροποποίησης – Παράτασης της από 17/10/2017 Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής, για την ολοκλήρωση της 

μελέτης με τίτλο: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ», ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 17/7/2020.  

(β) η τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 17/10/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά 

στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης 

2. Την υπ’ αριθμ. 38/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε 

η παράταση κατά πέντε (5) μήνες της χρονικής ισχύος της από 17.10.2017 προγραμματικής σύμβασης, 

ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 17.7.2020 και η τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 17.10.2017 

Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής 

σύμβασης. 

3. Την από 24.06.2020 και με αριθμ. πρωτ:10006/25.06.2020 αίτηση του κου ΦΙΛΙΠΠΟΥ Μ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού, σχετικά με την παράταση εκπόνησης της 

μελέτης με τίτλο ‘’Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης – πράξη εφαρμογής του σχεδίου 

πόλεως της ΔΕ Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής’’. 

4. Την αριθμ. πρωτ: 10006/26.06.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

σχετικά με την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης ‘’κτηματογράφηση – 

πολεοδόμηση – πράξη εφαρμογής της επέκτασης σχεδίου πόλεως Κερατέας’’, την οποία σας θέτω 

υπόψη: 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

1. Η μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής εκπονείται στο πλαίσιο της  με 

αριθμό 7380/10-11-2003 Σύμβασης του Δήμου Κερατέας με τα συνεργαζόμενα γραφεία μελετών 

και μελετητές: 

• Τεχνική εταιρεία μελετών ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
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• Εταιρεία μελετών  Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Ν. ΡΟΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε., με τον διακριτικό τίτλο 

«ΑΚΤΙΣ Ο.Ε» .Ήδη η ως άνω εταιρεία απορροφήθηκε από την εταιρεία ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ Α.Ε.(Φ.Ε.Κ. 

13105/10-12-2014 τεύχος Α.Ε.,Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.) 

• Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ - Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ - Α. ΑΡΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε' με τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΙΣ Ο.Ε» και πλέον Ι. 

ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.  (δ.τ. «ΠΟΛΙΣ Ε.Ε») 

• Ταρναράς Ηλίας, Πολιτικός Μηχανικός, μελετητής υδραυλικών έργων. 

2. Με την 109/2017 απόφαση του Δ.Σ. Λαυρεωτικής παρατάθηκε η προθεσμία εκπόνησης της 

μελέτης για 15 μήνες από την λήψη της απόφασης, δηλαδή μέχρι 10/11/2018. 

3. Στις 17/10/2017 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την 

εκτέλεση του υπολειπόμενου αντικειμένου της μελέτης με χρονοδιάγραμμα 28 μηνών, δηλαδή 

μέχρι 17/02/2020. 

4. Με την 190/2018 απόφαση του Δ.Σ. Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής 

προθεσμίας της μελέτης μέχρι την 17/02/2020 ημερομηνία λήξης της υπογραφείσας 

Προγραμματικής Σύμβασης. 

5. Με την υπ’ αρ. 38/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Αττικής (ΑΔΑ:6ΖΗΓ7Λ7-2Ψ0) 

εγκρίθηκε η Τροποποίηση - Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι 17/07/2020.   

6. Με την 48/2020 απόφαση της ΟΕ του Δήμου Λαυρεωτικής παρατάθηκε η προθεσμία εκπόνησης 

της μελέτης μέχρι 30/06/2020. 

KAI ΕΠΕΙΔΗ 

1. Με την υπ’ αρ. 11/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  δόθηκε εντολή για  Γ’ ανάρτηση  της 

Πράξης Εφαρμογής σε συνέχεια του υπ’ αρ. 172456/28-2-2020 εγγράφου της Δ/νσης Χωρικού 

Σχεδιασμού της ΠΕΑ 

2. Με την με αρ. πρωτ. 10006/25.06.2020 αίτησή του ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα για την παράταση 

της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 31/12/2020. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

την παράταση του συμβατικού χρόνου της μελέτης (7380/10-11-2003 σύμβασης)  μέχρι 31/12/2020. 

Στους παραπάνω χρόνους περιλαμβάνονται οι ενδιάμεσοι χρόνοι γνωμοδότησης και έγκρισης των 

αρμόδιων φορέων.  

Συνημμένα: Η  υπ’ αρ. 10006/25.06.2020 Αίτηση 
 

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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− την υπ’ αριθμ. 38/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Αττικής 
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− την υπ’ αριθμ. 11/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

− το από 24.06.2020 και με αριθμ. πρωτ: 10006/25.06.2020 αίτημα του μελετητή 

− την αριθμ. πρωτ: 10006/26.06.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου της μελέτης της με αριθμ. πρωτ: 7380/10-11-2003 

σύμβασης, μέχρι την 31/12/2020.  

Στους παραπάνω χρόνους περιλαμβάνονται οι ενδιάμεσοι χρόνοι γνωμοδότησης και έγκρισης των 

αρμόδιων Φορέων.  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 

Αρ. Απόφ.: 130/2020 

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 πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 9784/23.06.2020 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής 

στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες» και τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, 

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και 

αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα». 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 207 του 

Ν.4555/2018 και ισχύει, 

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ/τος  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως 

& Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2044/Β’/30.12.2010), 

− Την υπ’ αριθ. 62038 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019, τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ., 

− Την υπ’ αριθμ.25/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 

− Την αριθμ. πρωτ: 9784/23.06.2020 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 

Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CE%B7-%CE%B4-7444929-12-2010-%CF%86%CE%B5%CE%BA-204430-12-2010-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CE%B7-%CE%B4-7444929-12-2010-%CF%86%CE%B5%CE%BA-204430-12-2010-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
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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  

εγκρίνει όλες τις δαπάνες, που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας 

Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, συνολικού ποσού 1.984,00 ευρώ, όπως αναλυτικά 

παρατίθενται κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθμ. πρωτ: 

6641/04.05.2020 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά ‘’λειοτεμαχισμό, μεταφορά και 

απόρριψη σύμμεικτων στερεών αποβλήτων’’ για δύο (2) μήνες 

Αρ. Απόφ.: 131/2020 

 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 

παράτασης της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθμ. πρωτ: 6641/04.05.2020 σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών που αφορά ‘’λειοτεμαχισμό, μεταφορά και απόρριψη σύμμεικτων στερεών αποβλήτων’’ 

για δύο (2) μήνες», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 6294/24.04.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών με θέμα: ‘’υποβολή αιτήματος για τη διενέργεια υπηρεσιών λειοτεμαχισμού, μεταφοράς 

και απόρριψης σύμμεικτων στερεών αποβλήτων’’, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

20REQ006612826 

2. Την υπ’ αριθμ. 42/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα 

‘’λειοτεμαχισμός, μεταφορά και απόρριψη σύμμεικτων στερεών αποβλήτων’’ προϋπολογισμού 

δαπάνης 148.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

3. Την υπ’ αριθμ. 77/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί 

«ανάθεσης της υπηρεσίας ‘’λειοτεμαχισμός, μεταφορά και απόρριψη σύμμεικτων στερεών 

 
Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 
 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7/ 20-06-2020 

Καθαρισμός και συντήρηση του 
προαύλιου χώρου του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου Αγίου Κωνσταντίνου 

496,00 45-6261.003 

2 ΜΑΝΚΑ ST. 
THEODHOR 4/ 20-06-2020 

Συντήρηση και αποκατάσταση με 
κατασκευή βάσεων από μπετό, στους 
πυλώνες χαμηλού φωτισμού της οδού 
Ανθέων της Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου, λόγω διάβρωσης 

496,00 30-6262.018 

3 ΜΑΝΚΑ ST. 
THEODHOR 5/ 22-06-2020 

Εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων 
χώρων της Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου 

496,00 30-6262.018 

4 ΜΑΝΚΑ ST. 
THEODHOR 6/ 22-06-2020 

Εργασίες πισσόστρωσης του δρόμου 
με κατεύθυνση προς τον Ιερό Ναό 
Αγίας Τριάδος 

496,00 30-6262.018 
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αποβλήτων’’, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.42/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με 

προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6641/04.05.2020 σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών 

(20SYMV006655307), ποσού 120.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 148.800,00 ευρώ και χρονικής 

διάρκειας δύο (2) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) επιπλέον μήνες. Η παράταση είναι 

μόνο χρονική και δεν αφορά σε αύξηση του όγκου των στερεών αποβλήτων, ούτε και σε αύξηση της 

προϋπολογισθείσας αξίας.  

 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 

την παράγραφο 3 του άρθρου εικοστού τέταρτου της ΠΝΠ (ΦΕΚ 64 Α'/14.3.2020): "Στις περιπτώσεις 

που μετά από τη λήψη των αδειών του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, το εναπομείναν προσωπικό των ΟΤΑ α’ βαθμού στις υπηρεσίες καθαριότητας 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων δεν επαρκεί για 

την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, είναι δυνατή η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών με 

απόφαση της οικονομικής επιτροπής σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης 

για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η 

έκτακτη ανάγκη." 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 77/2020 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, σε περίπτωση που ο Δήμος Λαυρεωτικής θελήσει να ενεργοποιήσει το 

δικαίωμα της χρονικής παράτασης των δύο (2) μηνών, η Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο θα 

πρέπει να λάβει σχετική απόφαση πριν τη λήξη της αρχικής διάρκειας της σύμβασης. 

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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− την παράγραφο 3 του άρθρου 24 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 64 Α'/14.3.2020) 

− την υπ’ αριθμ. 77/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής    

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6641/04.05.2020 σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την χρονική παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ: 6641/04.05.2020 σύμβασης ανάθεσης παροχής 

υπηρεσιών με θέμα «λειοτεμαχισμός, μεταφορά και απόρριψη σύμμεικτων στερεών αποβλήτων» 

(20SYMV006655307), για δύο (2) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι την 5 Σεπτεμβρίου 2020.  

Η παράταση είναι μόνο χρονική και δεν αφορά σε αύξηση του όγκου των στερεών αποβλήτων, ούτε 

και σε αύξηση της προϋπολογισθείσας αξίας. 
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ΘΕΜΑ: Εισήγηση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2020 

Αρ. Απόφ.: 132/2020 

 Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «εισήγησης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2020». 

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

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

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στην από 01.07.2020 εισήγησή της αναφέρει τα 

ακόλουθα: «Στις 26/06/2020 εκδόθηκε Δελτίο Τύπου από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο 

ενημερώνει ότι επίκεινται απόφαση με την οποία θα επιχορηγηθούν 84 Δήμοι για την άμεση 

αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Ανάμεσα στους δικαιούχους είναι και ο Δήμος 

Λαυρεωτικής, ο οποίος θα επιχορηγηθεί με το ποσόν των 3.991.048,00 ευρώ. Η εν λόγω επιχορήγηση 

αποτυπώνεται  στον  ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» με 

ισόποση ισοσκέλιση δαπανών. Σημειώνεται ότι από την αποδιδόμενη επιχορήγηση, το 60% θα 

παρακρατηθεί από τους Δήμους από 48 έως 72 δόσεις από τους ΚΑΠ, με χρονική έναρξη την 1/1/2022. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών οι πληρωμές των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων  

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τέλος Ιουλίου. Οπότε  η 5η τροποποίηση του Δημοτικού 

Προϋπολογισμού με τις  απαιτούμενες   μεταβολές χρήζει επείγοντος έγκριση». 

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

ψηφίσουν σχετικά με τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια 

διάταξη. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί 

να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 

την ως άνω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών: 

Με την υπ' αριθμ.196/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 7Χ9ΚΩΛ1-Β7Δ) 

ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 και επικυρώθηκε με 

την αριθμ. πρωτ: 128933/32423/23.01.2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής. 

https://www.karagilanis.gr/epikairotita/deltio-typou-26-06-2020-yp-esoterikon.html
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Με τις   υπ’ αριθ. 19/2020, 34/2020 και 44/2020 Αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν 

η 1η ,  η 2η  και η 3η τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020. Με την υπ’ αριθ.125/2020 της 

Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 4η τροποποίηση του προϋπολογισμού.  

Η υπό έγκριση 5η τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έχει τις εξής απαιτούμενες   

μεταβολές: 

 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 

 

ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Μεταβολή  

1215. Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.991.048,00  
 
 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 

ΚΑΔ Περιγραφή ΚΑΔ  Μεταβολή  
00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων        7.000,00    

00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών 
φοιτητών κ.λ.π        2.800,00    

00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων     10.000,00    

00-6452. Συνδρομές Internet           600,00    

00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων 1.830.000,00    

00-6711.016 Επιχορήγηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ      60.213,00    

00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ      53.000,00    

00-6721.001 Εισφορά υπέρ Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής      15.000,00    

10-6011.001 Τακτικές αποδοχές        8.574,50    

10-6051.004 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ τακτικού προσωπικού-υγειονομικό             85,00    

10-6051.005 Εργοδοτικές εισφ. υπερ ΤΕΑΔΥ            215,00    

10-6051.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.            825,00    

10-6142.001 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών             19,00    

10-6142.014 

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου 
Λαυρεωτικής κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης των Δομών του 
και της αρμόδιας ομάδας εργασίας για τη διατύπωση Σχεδίου 
Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του ΟΕΥ 

     24.800,00    

10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων         1.500,00    

10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 
σκευών και λοιπού εξοπλισμού         5.000,00    

10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων         3.000,00    

10-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων         2.000,00    

15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.         5.200,00    
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15-6117.007 Υπηρεσίες διαχ. ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 (νεκρά 
ζώα)      24.800,00    

15-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων         4.000,00    

15-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημοτικών Κτιρίων      18.800,00    

15-6473. Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων         5.000,00    

20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας    462.200,00    

20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων      12.900,00    

20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας         8.800,00    

20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου     15.000,00    

20-6262.014 Εργασίες απολύμανσης κ.χ Δήμου Λαυρεωτικής     24.800,00    

20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων   150.000,00    

20-6265.001 Επισκευή -συντήρηση κάδων     10.000,00    

20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων         2.000,00    

20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας        2.000,00    

20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για  
απορρίμματα     85.000,00    

20-7131.014 Προμήθεια Φωτοβολταικών αυτόνομων. Συστημάτων  
Φωτισμού για τη Δ.Ε. Λαυρίου      24.800,00    

20-7135.006 Λοιπός εξοπλισμός        5.000,00    

20-7321.003 Φωταγ.δημ.κτιρ.- Επέκτ.δικτ.ηλεκτροφ.Δ.Ε. Λαυρίου        5.000,00    

25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας   795.421,50    

25-7135.006 Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Κερατέας        6.000,00    

25-7135.007 Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Λαυρίου         6.000,00    

30-6051.012 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.          700,00    

30-6052.001 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ υπαλ.με σύμβ.αορίστου χρόνου         2.500,00    

30-6117.015 Υπηρεσία Συμβούλου για την αποτύπωση  δικτύου 
κοινόχρηστων χώρων στον Άγιο Κωνσταντίνο     24.800,00    

30-6117.016 παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης, και ηλεκτρονικής 
αρχειοθέτησης του πολεοδομικού αρχείου Δήμου Λαυρεωτικής     24.800,00    

30-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων        2.000,00    
30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου     14.000,00    

30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε. Λαυρίου     10.000,00    

30-6262.008 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε .Κερατέας      10.000,00    

30-6262.015 Συντήρηση-Επισκευή πεζοδρομίων πόλης Κερατέας        5.000,00    

30-6265.001 Συντήρηση και επισκευή  επίπλων & λοιπού εξοπλισμού  
Κερατέας     15.000,00    

30-6265.002 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 
Λαυρίου      15.000,00    

30-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας        1.900,00    
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30-6662.015 Προμήθεια σιδήρου για οικοδ.εργασίες      10.000,00    

30-7135.012 Προμήθεια αστικού εξοπλ.,πινακ. κλπ Δ.Ε.Λαυρίου      16.000,00    

30-7135.023 Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων και 
παιδικών χαρών      22.000,00    

30-7321.012 Κατασκευή δικτύου αποστραγ.& περιφρ. γηπέδου 5χ5 στο 
Νυχτοχώρι Δημοτικής Ενότητας  Λαυρίου      24.800,00    

30-7413.076 Πολεοδομ. μελέτη επεκτ.αναθ.σχεδίου στην Άνω όρια Λαυρίου     49.155,00    

30-7425.051 Συμβ.υπηρ.ωριμ.φακέλου για χρηματοδότηση ενεργειακής 
αναβάθμισης φωτισμού Αθλητικών χώρων     22.940,00    

35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας        6.000,00    

35-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.       2.100,00    

35-6692.005 Προμήθεια και φύτευση δένδρων και φυτών Δ.Ε. Κερατέας        2.500,00    

45-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.        1.000,00    

70-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων        1.500,00    

70-6414.002 Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών-αναδάσωση     10.000,00    

   ΣΥΝΟΛΟ 3.991.048,00    
 
Επιπλέον, χρήζει αλλαγής η περιγραφή του ΚΑΔ 10-6142.003 από ‘’Ανάλυση χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων’’ σε ‘’Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ανάπτυξη και παρακολούθηση των ταμειακών 

ροών’’. 

Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό 

των 57.289.663,85 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2020, ισοσκελίζοντας με το σύνολο των 

προβλεπόμενων δαπανών. Το αποθεματικό παραμένει αμετάβλητο  στο ποσό των  27.036,48 ευρώ. 

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

σχετικά. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 

του Ν.4623/19, 

− το άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

− την υπ’ αριθμ. 55905/2019 (ΦΕΚ 3054/Β/29-7-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών 

Οικονομικών και Εσωτερικών 

− την υπ' αριθμ.196/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 7Χ9ΚΩΛ1-Β7Δ) 

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020 και την αριθμ. πρωτ: 

128933/32423/23.01.2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 

επικυρώθηκε 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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− την υπ’ αριθ. 19/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 

1η  τροποποίηση   του προϋπολογισμού έτους 2020 

− την υπ’ αριθ. 34/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 

2η  τροποποίηση   του προϋπολογισμού έτους 2020 

− την υπ’ αριθ. 44/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 

4η  τροποποίηση   του προϋπολογισμού έτους 2020 

− την υπ’ αριθ.125/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  

− την από 01.07.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 5ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου 

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 

 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 

ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Μεταβολή  

1215. Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 3 .991.048,00  
 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 

ΚΑΔ Περιγραφή ΚΑΔ  Μεταβολή  
00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων        7.000,00    

00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών 
φοιτητών κ.λ.π        2.800,00    

00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων     10.000,00    

00-6452. Συνδρομές Internet           600,00    

00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 
ή συμβιβαστικών πράξεων 1.830.000,00    

00-6711.016 Επιχορήγηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ      60.213,00    

00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ      53.000,00    

00-6721.001 Εισφορά υπέρ Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής      15.000,00    

10-6011.001 Τακτικές αποδοχές        8.574,50    

10-6051.004 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ τακτικού προσωπικού-υγειονομικό             85,00    

10-6051.005 Εργοδοτικές εισφ. υπερ ΤΕΑΔΥ            215,00    

10-6051.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.            825,00    

10-6142.001 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών             19,00    

10-6142.014 

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου 
Λαυρεωτικής κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης των Δομών του 
και της αρμόδιας ομάδας εργασίας για τη διατύπωση Σχεδίου 
Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του ΟΕΥ 

     24.800,00    
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10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων         1.500,00    

10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 
σκευών και λοιπού εξοπλισμού         5.000,00    

10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων         3.000,00    

10-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων         2.000,00    

15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.         5.200,00    

15-6117.007 Υπηρεσίες διαχ. ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 (νεκρά 
ζώα)      24.800,00    

15-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων         4.000,00    

15-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημοτικών Κτιρίων      18.800,00    

15-6473. Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων         5.000,00    

20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών 
και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας    462.200,00    

20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων      12.900,00    

20-6262.001 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας         8.800,00    

20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου     15.000,00    

20-6262.014 Εργασίες απολύμανσης κ.χ Δήμου Λαυρεωτικής     24.800,00    

20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων   150.000,00    

20-6265.001 Επισκευή -συντήρηση κάδων     10.000,00    

20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων         2.000,00    

20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας        2.000,00    

20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για  
απορρίμματα     85.000,00    

20-7131.014 Προμήθεια Φωτοβολταικών αυτόνομων. Συστημάτων  
Φωτισμού για τη Δ.Ε. Λαυρίου      24.800,00    

20-7135.006 Λοιπός εξοπλισμός        5.000,00    

20-7321.003 Φωταγ.δημ.κτιρ.- Επέκτ.δικτ.ηλεκτροφ.Δ.Ε. Λαυρίου        5.000,00    

25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας   795.421,50    

25-7135.006 Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Κερατέας        6.000,00    

25-7135.007 Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Λαυρίου         6.000,00    

30-6051.012 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.          700,00    

30-6052.001 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ υπαλ.με σύμβ.αορίστου χρόνου         2.500,00    

30-6117.015 Υπηρεσία Συμβούλου για την αποτύπωση  δικτύου 
κοινόχρηστων χώρων στον Άγιο Κωνσταντίνο     24.800,00    

30-6117.016 
παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης, και ηλεκτρονικής 
αρχειοθέτησης του πολεοδομικού αρχείου Δήμου 
Λαυρεωτικής 

    24.800,00    

30-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων        2.000,00    

30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου     14.000,00    
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30-6262.007 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε. Λαυρίου     10.000,00    

30-6262.008 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε .Κερατέας      10.000,00    

30-6262.015 Συντήρηση-Επισκευή πεζοδρομίων πόλης Κερατέας        5.000,00    

30-6265.001 Συντήρηση και επισκευή  επίπλων & λοιπού εξοπλισμού  
Κερατέας     15.000,00    

30-6265.002 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 
Λαυρίου      15.000,00    

30-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας        1.900,00    

30-6662.015 Προμήθεια σιδήρου για οικοδ.εργασίες      10.000,00    

30-7135.012 Προμήθεια αστικού εξοπλ.,πινακ. κλπ Δ.Ε.Λαυρίου      16.000,00    

30-7135.023 Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων και 
παιδικών χαρών      22.000,00    

30-7321.012 Κατασκευή δικτύου αποστραγ.& περιφρ. γηπέδου 5χ5 στο 
Νυχτοχώρι Δημοτικής Ενότητας  Λαυρίου      24.800,00    

30-7413.076 Πολεοδομ. μελέτη επεκτ.αναθ.σχεδίου στην Άνω όρια 
Λαυρίου     49.155,00    

30-7425.051 Συμβ.υπηρ.ωριμ.φακέλου για χρηματοδότηση ενεργειακής 
αναβάθμισης φωτισμού Αθλητικών χώρων     22.940,00    

35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας        6.000,00    

35-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.       2.100,00    

35-6692.005 Προμήθεια και φύτευση δένδρων και φυτών Δ.Ε. Κερατέας        2.500,00    

45-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.        1.000,00    

70-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων        1.500,00    

70-6414.002 Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών-αναδάσωση     10.000,00    

   ΣΥΝΟΛΟ 3.991.048,00    
 

Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την 5η αναμόρφωση παραμένει αμετάβλητο, στο ποσό 

των 27.036,48 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 

11.528,28 ευρώ για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ 

Αρ. Απόφ.: 133/2020 

 Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 2ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 

11.528,28 ευρώ για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ». 

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

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

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 
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αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

ψηφίσουν σχετικά με τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια 

διάταξη, καθώς αφορά επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην πόλη της Κερατέας, με σκοπό 

την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος. Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3463/2006, μεταξύ των 

αρμοδιοτήτων των Δήμων και Κοινοτήτων είναι «… ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων 

και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, 

καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας...».Τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

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

ακόλουθα:  

Με την αριθμ. πρωτ: 10208/29.06.2020 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ 

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού 

ποσού 11.528,28 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αφορά: 

1. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην οδό ΛΙΟΥΜΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16416951). 

2. Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην οδό ΠΟΓΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16416609). 

3. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417822). 

4. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417824). 

5. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην οδό ΜΥΛΩΝΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417820). 

6. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417818). 

7. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΜΑΛΙΑΚΟΥΚΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417823). 

Το ανωτέρω ποσό θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής 

του έργου. 

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

αποφασίσουν σχετικά με:  

(α) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 11.528,28 ευρώ σε βάρος 

του ΚΑ δαπανών 20-7321.002 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και  

(β)  τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα. 

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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του 

από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− Την αριθμ. πρωτ: 10208/29.06.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών & 

Συγκοινωνιών και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ 

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 έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 11.528,28  ευρώ σε 

βάρος του ΚΑ 20-7321.002 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2020. 

Β. Ορίζει ως υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, τον Στόμη Δημήτριο, ΔΕ Χειριστή Καλαθοφόρου Οχήματος, για την 

πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.  

Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται σε τρεις (3) 

μήνες, ήτοι 1η Οκτωβρίου 2020. 

Δ. Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 

του από 17-5/15.6.1959 Β.Δ. «περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

έτους 2020 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 134/2020 

 Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 3ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020 

του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής». 

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

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

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

ψηφίσουν σχετικά με τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια 

διάταξη, καθώς σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 

2942/20.07.2018 τεύχος Β’), μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να 

αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-3%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CF%8C/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-3%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CF%8C/
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στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους. 

Με βάση τα ανωτέρω, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το 

συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. 

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

ακόλουθα:  

 Με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 B΄) κοινής απόφασης 

των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών 

αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών 

προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.- 

Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» τροποποιήθηκαν, 

μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων 

οικονομικών αποτελεσμάτων. 

 Ο πίνακας στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή 

τους στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των 

εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων 

τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες 

αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός 

επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. 

 Στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπεται «1. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων 

υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται 

υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος 

Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα 

πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται  της 

στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). 

Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων 

τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 

2 της παρούσας. 

2. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, 

έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, 

ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια 

του έτους.» 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 21 από 24 

 Με την υπ’ αριθμ. 197/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε το Ολοκληρωμένο 

Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λαυρεωτικής, συμπεριλαμβανομένων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ», οικονομικού έτους 2020. 

 Με την υπ’ αριθμ. 52/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ αριθμ. 40/2020 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λαυρεωτικής, συμπεριλαμβανομένου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ», 

οικονομικού έτους 2020, βάσει των πραγματικών δεδομένων της 31.12.2019. 

 Εξετάζοντας τα στοιχεία των πινάκων στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου παρατηρούνται 

υψηλά ποσοστά απόκλισης όσον αφορά τα ίδια έσοδα (-38,48%), τα έξοδα (-21,00%), τις απλήρωτες 

υποχρεώσεις (422%) και συνεπώς το οικονομικό αποτέλεσμα του Ο.Π.Δ. 

 Οι αποκλίσεις οφείλονται στη μειωμένη επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων λόγω του 

κλεισίματος των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 και 

της καθυστέρησης είσπραξης της επιχορήγησης από το Δήμο Λαυρεωτικής. 

 Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω το Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’, με την υπ’ αριθμ. 44/2020 

απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου προέβη σε αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας 

οικονομικών αποτελεσμάτων βάσει των νέων πινάκων και των πραγματικών στοιχείων διαθεσίμων 

και απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την 31.05.2020, την οποία απέστειλε προς έγκριση στην 

Οικονομική Επιτροπή. 

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

 την υπ’ αριθμ. 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 B΄) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονομικών 

 τις υπ’ αριθμ. 197/2019 και 40/2020 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

 την υπ’ αριθμ.44/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του πίνακα της αναμορφωμένης Στοχοθεσίας 

Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2020  του Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, όπως 

αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο

Τιμή = 0 => 

Ταύτιση 

Στοχοθεσίας 

και Π/Υ

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

863.700 51.131 55.538 6.692 113.361 49.000 35.797 105.134 303.291 105.700 102.000 108.155 619.146 107.155 105.700 31.700 863.700 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.512 0 0 0 0 0 6.512 0 6.512 0 0 0 6.512 0 0 6.512 0

176.164 8.851 10.841 12.755 32.446 13.038 13.381 16.550 75.415 16.850 16.870 16.100 125.235 15.974 16.615 18.340 176.164 0

1.046.376 59.982 66.379 19.446 145.807 62.038 55.690 121.684 385.218 122.550 118.870 124.255 750.893 123.129 122.315 50.040 1.046.376 0 0

58.629

58.629

1.105.005

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο

Έλεγχος 
ταύτισης 
Π/Υ και 

Στοχοθεσίας 
(Η ΤΙΜΗ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η 
ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ  

269.166 23.185 25.392 30.189 78.765 21.716 33.049 23.887 157.418 18.300 18.300 18.500 212.518 18.348 18.500 19.800 269.166 0
484.420 843 12.167 853 13.864 17.075 840 63.850 95.628 67.900 66.000 66.900 296.428 69.500 60.561 57.930 484.420 0
17.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 2.500 2.500 10.500 1.500 3.000 2.500 17.500 0

152.426 0 21.808 17.522 39.330 35.048 0 0 74.378 14.687 10.000 18.361 117.426 20.000 15.000 0 152.426 0

176.164 10.496 16.967 12.816 40.278 9.740 14.366 14.347 78.731 16.347 17.347 17.347 129.772 16.347 14.457 15.588 176.164 0

1.099.675 34.524 76.333 61.379 172.237 83.579 48.255 102.084 406.155 122.734 114.147 123.608 766.644 125.695 111.518 95.818 1.099.675 0 0

5.330

1.105.005

152.426

179.235 159.176 198.034 198.034 178.561 169.842 134.000 134.000 35.240 39.069 38.481 38.481 37.460 48.180 0 0

84.087 74.132 32.199 32.199 10.658 18.093 37.693 37.693 37.509 42.232 42.878 42.878 40.312 51.109 5.330 5.330

-95.148 -85.044 -165.835 -165.835 -167.903 -151.749 -96.307 -96.307 2.269 3.163 4.397 4.397 2.852 2.929 5.330 5.330

1.105.005

1.105.005

"ΘΟΡΙΚΟΣ" - ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 23 από 24 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή 

του Δήμου Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα ‘’Εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου – ΤΠΣ’’ του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Αρ. Απόφ.: 135/2020 

 Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 4ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του 

Δήμου Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα ‘’Εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου – ΤΠΣ’’ του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας». 

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

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

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

ψηφίσουν σχετικά με τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια 

διάταξη, λόγω της ανάγκης εμπρόθεσμης υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου 

Λαυρεωτικής, καθώς ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 10 

Ιουλίου 2020. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί 

να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

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

ακόλουθα:  

 Με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334-11/6/2020 Πρόσκληση το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενεργοποιεί Πρόγραμμα για την  «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων – ΤΠΣ». 

 Σκοπός του Προγράμματος είναι η ταχεία ολοκλήρωση των ΤΠΣ για το σύνολο των Δημοτικών 

Ενοτήτων της Χώρας έτσι ώστε μέσω αυτών να θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσεων γης για όλη την 

ελληνική επικράτεια. 

 Η χρηματοδότηση του Προγράμματος θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης 

ή/και πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

και η αποπληρωμή του θα γίνει από το ΥΠΕΝ ( μέσω ΠΔΕ).  

 Ο  Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται να υποβάλλει αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

εκπόνηση του  Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) για την Δημοτική Ενότητα Κερατέας με κατάταξη 
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σε πολύ υψηλής προτεραιότητας βαθμίδα, βάσει τις οδηγίες του ΥΠΕΝ, λόγω του ότι υπάρχει 

εγκεκριμένο ΓΠΣ από το 1987 και η τελευταία τροποποίηση του έγινε το  2003. 

 Τα αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

ΟΤΑ, θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά. 

 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 

την περ. κβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 

53/τ.Α’/11.03.2020) η Οικονομική Επιτροπή «….κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ 

μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων 

έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου 

φορέα.» 

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

αποφασίσουν σχετικά με την υποβολή Αιτήματος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου 

Λαυρεωτικής για συμμετοχή του στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ» 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

ως νόμιμου εκπρόσωπου του Δήμου. για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή 

του αιτήματος. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

− Την ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334/11.06.2020 πρόσκληση του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

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 υποβολή Αιτήματος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου Λαυρεωτικής, για 

συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ» του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

 Β. Εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, για την υπογραφή κάθε 

σχετικού εγγράφου για την υποβολή του ως άνω Αιτήματος. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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