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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  2 5 η ς T A K T I K H Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 7 Σεπτεμβρίου 2020

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 18:00

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 03.09.2020

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  7

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

Στουραΐτης, Γεώργιος Αδάμης (αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Κων/νου Λεβαντή),

Σταύρος Κρητικός, Αρετούσα Μακρή

Απόντα μέλη  :  -

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιχορήγησης από το Δήμο Λαυρεωτικής προς το ΝΠΔΔ

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. απόφ: 188/2020

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

επιχορήγησης από το Δήμο Λαυρεωτικής προς το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων», όπου ορίζεται ότι:

«Πόροι των ιδρυμάτων είναι ιδίως:

α) η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου ή της Κοινότητας,

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες,

γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχουν τα ιδρύματα,

δ) πρόσοδοι από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα.»

2. Την αριθμ. απόφ. 34/2011/11 (ΦΕΚ 1631 Β/19-7-2011) «Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου

δικαίου του Δήμου Λαυρεωτικής σε ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ (άρθρα 102, 103 παρ. 1, 3 και 4 Ν. 3852/2010 και άρθρο 240 Ν. 3463/2006)»
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3. Το ΦΕΚ 1089/Β/10.04.2012  «Τροποποίηση της υπ’  αριθ.  34/2011  απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την

επωνυμία ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 8667/5635/26-5-2011 απόφαση του Γ.Γ.

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1631/Β/19-7-2011) και κωδικοποίηση αυτού», σύμφωνα

με την οποία η ετήσια τακτική επιχορήγηση από το Δήμο ανέρχεται σε 1.100.000,00 ευρώ.

4. Την υπ’ αριθμ.103/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’, με την οποία

έγινε η κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, σύμφωνα με τις

οδηγίες της υπ.  αριθ.  55905/29.07.2019  (ΦΕΚ 253  τεύχος Β')  Κοινής Απόφασης των Υπουργών

Οικονομικών και Εσωτερικών.

5.  Την υπ’  αριθμ.  239/2019  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’  έτους 2020  και την Α.Π.

137327/34681/21.02.2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία

επικυρώθηκε.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των

Δήμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018).

8. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139 Α/31-8-2019).

9. Την εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 760.000,00 ευρώ στον ΚΑ δαπανών 00-6715.007 του δημοτικού

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

10. Την υπ’ αριθμ.51/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ με θέμα:

«έκτακτη επιχορήγηση από τον Δήμο Λαυρεωτικής προς το Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής,

ύψους 145.000,00€».

Με την ανωτέρω απόφαση το Νομικό Πρόσωπο αιτείται επιχορήγηση ύψους 145.000,00 ευρώ στα

πλαίσια της ετήσιας επιχορήγησης που λαμβάνει από τον Δήμο Λαυρεωτικής,  όπως αναφέρεται

ακολούθως:

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00€

00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.000,00€

00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε
συνέδρια και σεμινάρια

3.000,00€

00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του
Δήμου

3.000,00€

15-6041.000 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού 13.500,00€

15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 6.500,00

15-6261.005 Συντήρηση και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 12.000,00€
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15-6261.006 Συντήρηση και επισκευή λοιπών κτιρίων 5.000,00€

15-6262.003 Συντήρηση πυροσβεστικών για μόνιμες εγκαταστάσεις 500,00€

15-6265.002 Συντήρηση μουσικών οργάνων 1.500,00€

15-6414 Μεταφορές εν γένει 2.000,00€

15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 20.000,00€

15-6471.002 Έξοδα θεατρικής ομάδας 2.000,00€

15-6471.007 Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων για ηχητική και
φωτιστική κάλυψη

10.000,00€

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

3.000,00€

15-6117.003 Αμοιβές εκτελεστών μουσικών οργάνων 15.000,00€

15-6472.006 Δαπάνες διοργάνωσης αθλητικών ημερίδων Δ.Ε Κερατέας
Δ.Ε Λαυρίου

1.500,00

15-6472.008 Δαπάνες διοργάνωσης αγώνα NIGHT RUN 1.500,00

15-6472.009 Δαπάνες διοργάνωσης τουρνουά ποδοσφαίρου ομάδων
Δ.Ε Κερατέας –Δ.Ε Λαυρίου

1.000,00

15-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου 1.000,00

15-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και
πολλαπλών χρήσεων

2.500,00

15-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00

15-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00

15-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 12.000,00

15-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα
και λογισμικά

3.000,00

15-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 2.000,00

15-6699.001 Προμήθεια αθλητικού υλικού 2.000,00

15-7135.002 Προμήθεια μουσικών οργάνων 7.500,00

15-6471.006 Προμήθεια – μεταποίηση στολών 5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 145.000,00

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

δύναται να καταβάλλει ως πρόσθετη επιχορήγηση προς το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ το ποσό των 80.000,00

ευρώ και κάλεσε 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 ΦΕΚ 1089/Β/10.04.2012

- την υπ’ αριθμ. 239/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- την υπ’ αριθμ. 51/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’
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- την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6715.007 του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2020

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την καταβολή πρόσθετης επιχορήγησης ύψους 80.000,00  ευρώ,  στα πλαίσια της ετήσιας

επιχορήγησης που λαμβάνει το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’  Δήμου Λαυρεωτικής από το Δήμο Λαυρεωτικής

όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 1089/Β/10.04.2012 σύστασης του Νομικού Προσώπου.

Το ανωτέρω ποσό θα προστεθεί στον Κ.Α.  δαπανών 00-6715.007  ‘’επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ’’

οικονομικού έτους 2020 με αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων του Β’ τριμήνου

έτους 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 189/2020

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

τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων του Β’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του

προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την  περίπτωση κ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει

για:.. «vi την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των απολογισμών, των ετησίων

προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων

του δήμου…».

Στην παρ.1  του άρθρου 236  του Ν.3463/2006,  όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2  του

άρθρου 44  του Ν.4483/17  ορίζονται τα εξής: «1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και

αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον

απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια

και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.»

 Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 234 του

Ν.3463/2006 και της παρ.1  του άρθρου 236 του ιδίου νόμου ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα

δημοσίου δικαίου.

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής: «3. Για τις αποφάσεις του

διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την

ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών

και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται
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προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο

ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

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

4 του άρθρου 43 του Ν.  3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν.  4257/2014 «9. Η οικονομική επιτροπή,

έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη

κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του

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

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

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

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

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

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

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των

εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι

δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε

αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από

την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα,

σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε

καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

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

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται

εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που

αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

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

των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του

οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα

Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή

Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277

του ν. 3852/2010.

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

άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού

Εσωτερικών.»

Κατ’  εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  υπ’  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
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καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική

επιτροπή,  μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου.  Η

τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται

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

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής

υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’  αριθμ.52/2020  απόφασή του σχετικά με την έκθεση

εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του Νομικού Προσώπου.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β’ τριμήνου έτους 2020 εμφανίζονται στον

πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Β’ τριμήνου έτους 2020 εμφανίζονται στον

πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2020 εμφανίζονται στον πίνακα 3.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση:

«Από τους ανωτέρω πίνακες της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β’ τριμήνου έτους 2020

και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4270/14 σύμφωνα με τις οποίες στον προϋπολογισμό

πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και εκτιμήσεις ως προς

την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο, θα πρέπει να επισημανθούν οι κάτωθι

παρατηρήσεις.

Ως προς το σκέλος των εσόδων:

        Κατά το Β΄ τρίμηνο έτους 2020 βεβαιώθηκε ποσοστό 31,79% επί του προϋπολογισμού εσόδων

του Ν.Π.Δ.Δ , μη συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων (276.656,70€

/ 870.212,15€) ή 36,46% επί του συνολικού προϋπολογισμού εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του

χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων (404.128,31€ / 1.108.322,41€).

        Το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων κατά το B΄ τρίμηνο μη συμπεριλαμβανομένου του

χρηματικού υπολοίπου, ανήλθε στο ύψος των 345.499,35 ευρώ, ενώ συμπεριλαμβανομένου και του

χρηματικού υπολοίπου  το συνολικό ποσό των εισπράξεων ανήλθε στο ύψος των 404.128,31 ευρώ.

        Ο στόχος ο οποίος είχε τεθεί με την υπ’ αριθμ. 44/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. περί

αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ. έτους 2020 για τις εισπράξεις του B΄ τριμήνου ήταν οι συνολικές εισπράξεις

να ανέλθουν στο ύψος των 443.847,00 ευρώ και οι εισπράξεις μόνο των εσόδων άνευ του χρηματικού

υπολοίπου στο ύψος των 385.218,00 ευρώ.

Ως προς το σκέλος των εξόδων:

         Κατά το B΄ τρίμηνο έτους 2020 τιμολογήθηκε ποσοστό 37,04% του προϋπολογισμού δαπανών

του Ν.Π.Δ.Δ., μη συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού και των πληρωμών ΠΟΕ και αποδόσεων

(285.607,65 € / 771.085,51 €) ή 47,20 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των δαπανών.
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         Εξοφλήθηκε ποσοστό 66,34% των συνολικά τιμολογημένων υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.,

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών αλλά και υποχρεώσεων του B΄ τρίμηνου έτους 2020.

Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού:

         Σύμφωνα με τα στοιχεία Ισολογισμού, η οικονομική κατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ. κατά το Β’ τρίμηνο

έχει ως εξής:

- Οι υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. εμφανίζονται μειωμένες κατά 20.332,50 ευρώ συγκριτικά με αυτές του

προηγούμενου (πρώτου) τριμήνου 2020.

- Τα χρηματικά διαθέσιμα εμφανίζονται αυξημένα κατά 24.899,69 ευρώ  συγκριτικά με αυτά του

προηγούμενου (πρώτου) τριμήνου 2020.

- Οι απαιτήσεις του Ν.Π.Δ.Δ. έχουν μεταβληθεί κατά 19,73 ευρώ συγκριτικά με αυτές του

προηγούμενου (πρώτου) τριμήνου.

Στον πίνακα των στοιχείων του Ισολογισμού τα ποσά των στηλών θα εμφανίσουν τα πραγματικά

δεδομένα όπως θα διαμορφωθούν με τις εγγραφές κλεισίματος του έτους 2019 και την ψήφιση του

Ισολογισμού του έτους αυτού κατά το μήνα Ιούλιο, μετά το πέρας του Β΄ τριμήνου.»

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

- Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- Την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών»

- Την αριθμ.52/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει την έκθεση εξόδων – εσόδων B’ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

Δήμου Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %

1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 861.700,00 270.144,55 0,313502 270.144,55 0,313502 1
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 10.000,00 0,00 0 0,00 0 ########
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 1.500,00 127,55 0,085033 127,55 0,085033 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 40.200,00 6.114,50 0,152102 6.114,50 0,152102 1
5 Φόροι και εισφορές 50.000,00 9.902,50 0,19805 9.902,50 0,19805 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 760.000,00 254.000,00 0,334211 254.000,00 0,334211 1
1 Εκτακτα έσοδα 2.000,00 0,00 0 0,00 0 ########

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.000,00 0,00 0 0,00 0 ########

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
21 Τακτικά έσοδα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 6.512,15 6.512,15 1 6.512,15 1 1
31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 6.512,15 6.512,15 1 6.512,15 1 1

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 179.481,30 68.842,65 0,383564 68.842,65 0,383564 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 175.481,30 68.842,65 0,392308 68.842,65 0,392308 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 4.000,00 0,00 0 0,00 0 ########
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 58.628,96 0,00 0 0,00 0 ########
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Σύνολα εσόδων 1.108.322,41 345.499,35 345.499,35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

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 755585,51 554603,78 0,734005 282779,09 0,3742516 273414,89 196946,78 0,2606545 0,6964687
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 284950,63 269165,91 0,944605 163853,56 0,5750244 159351,66 159351,66 0,5592255 0,9725249
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 128420 97718,4 0,760928 22711,88 0,1768563 22711,88 11456,88 0,0892141 0,5044444
62 Παροχές τρίτων 90075,96 40136,8 0,445588 21906,05 0,2431953 21606,05 17129,21 0,1901641 0,7819397
63 Φόροι - τέλη 1000 1000 1 19,13 0,01913 19,13 19,13 0,01913 1
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 121900 58150,76 0,477037 25221,06 0,2068996 21836,76 5000 0,0410172 0,198247

65
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας
πίστεως 500 500 1 35,5 0,071 35,5 35,5 0,071 1

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 127738,92 87829,51 0,68757 48929,51 0,3830431 47751,51 3852 0,0301553 0,0787255
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
68 Λοιπά Έξοδα 1000 102,4 0,1024 102,4 0,1024 102,4 102,4 0,1024 1

7 Επενδύσεις 15500 3140,98 0,202644 2828,56 0,1824877 2828,56 0 0 0

71
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και
προμήθειες παγίων 15500 3140,98 0,202644 2828,56 0,1824877 2828,56 0 0 0

73 Έργα 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

75
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε
επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 331907,26 328589,74 0,990005 237481,07 0,7155043 228697,71 150082,32 0,4521815 0,6319759
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 152425,96 152425,96 1 152425,96 1 148993,29 74377,9 0,4879608 0,4879608
82 Αποδόσεις 179481,3 176163,78 0,981516 85055,11 0,473894 79704,42 75704,42 0,4217956 0,8900632

83
Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων
Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
9 Αποθεματικό 5329,64

Σύνολα δαπανών 1108322,41 886334,5 523088,72 504941,16 347029,1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

τέλος
Προηγούμενου
έτους 31-12-2019

Προηγούμενο
τρίμηνο 01/01-
31/03/2020

2ο Τρίμηνο 2020 Μεταβολή

%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 18.557,44 18.557,44 18.577,17 1,00
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 7.841,38 7.841,38 0,00 0,00

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 342,58 342,58 361,71 1,06
3. Λοιπές απαιτήσεις 10.373,48 10.373,48 18.215,46 1,76

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 58.628,96 32.199,52 57.099,21 1,77
1. Ταμείο 40,84 40,84 0,00 0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 58.588,12 32.158,68 57.099,21 1,78

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.821,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.821,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 172.924,73 197.137,55 176.805,05 0,90

1. Προμηθευτές 161.887,46 185.679,92 171.400,99 0,92
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 10.874,81 4.633,06 5.194,87 1,12
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4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 6.662,11 0,60 0,66

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 162,46 162,46 208,59 1,28
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 12.636,09 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 12.636,09 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης αποδοχής δωρεάς από την ΚΕΔΕ ποσού 4.221,06 ευρώ και

καθορισμός κριτηρίων κατανομής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάσσονται σε

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Αρ. Απόφ.: 190/2020

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

αποδοχής δωρεάς από την ΚΕΔΕ ποσού 4.221,06 ευρώ και καθορισμός κριτηρίων κατανομής των

προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες», έθεσε υπόψη

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ενέκρινε τη δωρεά χρηματικού ποσού

1.478.300,00 ευρώ προς την Κ.Ε.Δ.Ε. για την υλοποίηση προγράμματος τροφίμων για την

αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19.

Με την  την υπ’ αριθμ. 285/11.06.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. έγινε η  αποδοχή της δωρεάς

από το ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ και η έγκριση των όρων της σύμβασης δωρεάς και των κριτηρίων

κατανομής της δωρεάς στους Δήμους.

 Στο σχετικό έγγραφό του,  ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., κ.. Δ. Παπαστεργίου, αναφέρει τα ακόλουθα: «Σας

ενημερώνουμε ότι το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) έχει εγκρίνει δωρεά ποσού

€1.478.300,00 ευρώ στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών

ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID- 19,

προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε βασικά επισιτιστικά αγαθά μέσω των Κοινωνικών Παντοπωλείων

των δήμων της Ελλάδας,  υπό τον συντονισμό της Κ.Ε.Δ.Ε.  Η δωρεά θα διατεθεί για την προμήθεια

ειδών διατροφής μέσω πίστωσης από την εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ –  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» (εφεξής ΜΕΤΡΟ) οι οποίες θα

διανεμηθούν από τους Δήμους στα Κοινωνικά Παντοπωλεία (ή σε περίπτωση έλλειψης Κοινωνικού

Παντοπωλείου, στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου) τα οποία θα προμηθευτούν βασικά

επισιτιστικά αγαθά για να εξυπηρετήσουν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της χωρικής τους

αρμοδιότητας. Να σημειωθεί ότι το συνολικό ποσό των πιστώσεων που θα διανεμηθούν στους

Δήμους ανέρχεται σε 1.478.300 ευρώ προσαυξημένο κατά 15% κατόπιν δεσμεύσεως της αναδόχου

Εταιρείας ΜΕΤΡΟ. Στον επισυναπτόμενο Πίνακα Α’ καθορίζονται οι δικαιούχοι Δήμοι και το ποσό της

πίστωσης που αναλογεί σε έκαστον εξ αυτών. Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε αποδοχή της

εν λόγω δωρεάς (καθ’  ο μέρος αφορά το Δήμος σας) με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου σας (κατ’ άρθρ. 72 ν. 3852/2010) και μας ενημερώσετε σχετικά . Σχετ: Πίνακας Α’»

 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 και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή «…κα) αποφασίζει για

την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών…».
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Κατόπιν των 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 Πρόεδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και

ισχύει,

- την υπ’ αριθμ. 285/11.06.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.,

- το έγγραφο του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε.

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 αποδοχή της δωρεάς από την Κ.Ε.Δ.Ε.  ποσού 4.221,06 ευρώ, όπως αντιστοιχεί στο

Δήμο Λαυρεωτικής σύμφωνα με τον Πίνακα Α’.

Για το ως άνω ποσό υπάρχει απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. υπό την αίρεση ότι η απαλλαγή θα εγκριθεί

από τους καθ’  ύλην αρμόδιους Υπουργούς σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην αριθμ.

Α.1050/2020 ΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές

υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου

1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000-Α΄248)» (ΦΕΚ Β’ 942).

Β. Καθορίζει ως κριτήρια κατανομής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάσσονται σε

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του

κορωνοϊού COVID-19, τα κοινωνικά κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας

του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής και ψηφίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 201/2014

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού

παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής» (ΑΔΑ: 75ΥΟΩΛ1-ΦΕΜ).

Γ.  Εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής,  Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου να υπογράψει το

σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων

Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας

Λαυρεωτικής (Αλέξιος Πρεβενάς)

Αρ. Απόφ.: 191/2020

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 της ημερήσιας διάταξης

περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 14078/13.08.2020 εισήγηση του Πρόεδρου

του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαυρίου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
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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 στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΟΣΟ

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ

1. ΜΑΝΚΑ ΣΤ. ΘΕΟΔ.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΛ. ΗΡΩΩΝ
ΛΑΥΡΙΟΥ

03.08.2020 14 463,75€ 32,25€

2. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

03.08.2020  84 463,75€ 32,25€

3. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 03.08.2020 628 463,75€ 32,25€

4.
ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 03.08.2020 10 463,75€ 32,25€

5. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΖΑΜΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

03.08.2020 37 479,75€ 16,25€

6.
ΜΑΝΕΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ 03.08.2020 71 463,75€ 32,25€

7. ΚΑΙΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  04.08.2020 13 476,75€ 16,15€

8. ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΛΑΥΡΙΟΥ

11.08.2020 10 463,75€ 32,25€

ΣΥΝΟΛΟ 3.739,00€ 225,90€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ      35,10€

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ  261,00€

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 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,
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- Την αριθμ. πρωτ: 14078/13.08.2020 εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου Κοινότητας

Λαυρεωτικής και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής της Κοινότητας Λαυρεωτικής,

όπως αυτές αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας,  από τον Πρόεδρο,  Αλέξιο Πρεβενά,

συνολικού ύψους 3.739,00 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των

αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής

(Αναστασία Καραγιώργου)

Αρ. Απόφ.: 192/2020

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 Δήμου Λαυρεωτικής»,  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 14077/13.08.2020 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας

προκαταβολής για το έτος 2020, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Παρακαλώ όπως προβείτε σε έλεγχο των τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια

προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5 – 15/06/1959.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΟΣΟ

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ

1 ΜΑΛΛΙΝΑΚΗΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΩΝ-ΧΥΜΩΝ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΒΟ

22.07.2020 500 475,95€ 17,75€

2 ΜΑΛΤΕΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΛ. ΤΗΣ
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΗΚΕΔΗΛ
ΓΙΑ ΤΟ Φ.Ε. 2019

23.07.2020 69 415,75€ 80,25€

3 ΜΑΝΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ 1ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 23/07/2020 11 463,75€ 32,25€

4 ΤΣΙΩΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ

23.07.2020 9 463,75€ 32,25€

5 ΜΑΝΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ
ΤΟΥ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ

24.07.2020 12 463,75€ 32,25€

6 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΛΑΥΡΙΟΥ

28.07.2020 83 463,75€ 32,25€
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8 ΡΩΜΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ--123868

29.07.2020 578 123,94€ 0,06€

9 ΚΑΝΑΤΟΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ 30.07.2020 775 362,78€ 0,18€

10 ΚΡΙΚΩΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ.

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ-30416 30.07.2020 12871 61,97€ 0,03€

11 Γ.& Ν.ΣΙΣΚΟΣ
Ο.Ε.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ-7310 30.07.2020 18558 79,96€ 0,04€

12 Γ.& Ν.ΣΙΣΚΟΣ
Ο.Ε.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ-7331 30.07.2020 18559 79,96€ 0,04€

13 Γ.& Ν.ΣΙΣΚΟΣ
Ο.Ε.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ-3140 30.07.2020 18560 79,96€ 0,04€

14 Γ.& Ν.ΣΙΣΚΟΣ
Ο.Ε.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ-3088 30.07.2020 18561 39,98€ 0,02€

15
ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
«ΓΕΡΜΑΝΟΣ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 31.07.2020 4735 39,78€ 0,02€

16 ΑΦΟΙ Π.& Ι.
ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

03.08.2020 34245 61,97€ 0,03€

17 ΜΑΛΛΙΝΑΚΗΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 07.08.2020 517 89,81€ 0,05€

ΣΥΝΟΛΟ 3.766,81€ 227,51€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ      5,68€

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ   233,19€

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

μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

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

- τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016

- την αριθμ.26/2020  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της

πάγιας προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου

- την αρ. πρωτ: 14077/13.08.2020 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής, όπως αυτές αναφέρονται στο

εισηγητικό μέρος της παρούσας,  από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής,  Αναστασία

Καραγιώργου, συνολικού ύψους 3.766,81 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων

σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ανταίτησης για τον καθορισμό τιμής μονάδος

αποζημίωσης για τη ρυμοτομηθείσα – δυνάμει της αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης

τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης ΝΑΑΑ- ιδιοκτησίας των κ.κ. Ελένης Ζαρολιάγκη κλπ

Αρ. Απόφ.: 193/2020

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 «άσκησης

ανταίτησης για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τη ρυμοτομηθείσα – δυνάμει της

αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης ΝΑΑΑ- ιδιοκτησίας

των κ.κ.  Ελένης Ζαρολιάγκη κλπ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.

πρωτ: 11583/14.07.2020 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Με αριθ.  πρωτ.  9867/24-6-2020  κοινοποιήθηκε στο Δήμο η αίτηση  των  κ.κ.  Ελένης

Γεωργίου Ζαρολιάγκη, Αναστασίου Δημ. Λιούλη, Δημητρίου Αν. Λιούλη, Αικατερίνης Αν. Λιούλη και

Γεωργίου Αν. Λιούλη,  ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποίαν ζητείται να καθορισθεί

τιμή μονάδας αποζημίωσης για την ρυμοτομηθείσα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 7/2005 Πράξης

Προσκύρωσης, Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημίωσης της ΝΑΑΑ, Τμήμα Πολεοδομίας

Μαρκοπούλου, φερόμενη ιδιοκτησία τους  και κατά τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους, στο Ο.Τ. 194

του σχεδίου πόλης Κερατέας, θέση «ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ».

     Το αιτούμενο από τους αντιδίκους ποσό προσδιορίζεται σε 450 ευρώ ανά μ2  και έχει ορισθεί

δικάσιμος της αίτησης  η 3/11/2020.

     Προκειμένου να αντικρουσθεί αποτελεσματικά η ως άνω αίτηση, παρακαλείται η Τ.Υ. να μου

χορηγήσει  αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 7/2005  Πράξης Προσκύρωσης, Τακτοποίησης και Αναλογισμού

Αποζημίωσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία  τυχόν υπάρχουν στο φάκελλο της ανωτέρω

Πράξης.

    Στις αντίστοιχες περιπτώσεις ο Δήμος ασκεί ανταίτηση για προσδιορισμό της τιμής μονάδας

αποζημίωσης στο ποσό των 100 ευρώ ανά τ.μ., όμως από τα υπάρχοντα συγκριτικά στοιχεία

(προγενέστερες αποφάσεις), το Δικαστήριο προσδιορίζει στην καλλίτερη περίπτωση την αντικειμενική

τιμή των 174 ευρώ ανά τ.μ.»

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.7/2005  πράξη προσκύρωσης τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης της

ΝΑΑΑ

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 11583/14.07.2020 εισήγηση 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) Να ασκηθεί ανταίτηση σε βάρος των αιτούντων κ.κ. Ελένης Γεωργίου Ζαρολιάγκη, Αναστασίου

Δημ. Λιούλη, Δημητρίου Αν. Λιούλη, Αικατερίνης Αν. Λιούλη και Γεωργίου Αν. Λιούλη,, με αίτημα τον

προσδιορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης στο ποσό των 100,00 €/m2.

Β) Εξουσιοδοτεί το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, Αλέξανδρο Τσώνο του Ηρακλή, να παρασταθεί και

να ασκήσει τη σχετική ανταίτηση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,  κατά τη

δικάσιμο της 3ης Νοεμβρίου 2020, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή μετά από ματαίωση συζήτηση.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί εξόφλησης των υποχρεώσεων του Δήμου Λαυρεωτικής προς

αποζημίωση ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας Αναστασίου Δ. Ζαρολιάγκη

Αρ. Απόφ.: 194/2020

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 «εξόφλησης των

υποχρεώσεων του Δήμου Λαυρεωτικής προς αποζημίωση ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας

Αναστασίου Δ. Ζαρολιάγκη», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Την υπ’  αριθμ.7/2005  πράξης προσκύρωσης,  τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης από

ρυμοτομία ιδιοκτησιών που βρίσκονται επί των οδών Παναγιωταράκου (Περιφερειακής), Τροίας και

Κέκρωπος,  μεταξύ των Ο.Τ.  194 και 195 Δήμου Κερατέας,  η οποία κυρώθηκε με την αριθμ.  πρωτ:

7062/625/06 απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

Την υπ’  αριθμ.  810/2010 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία καθορίστηκε

προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης του απαλλοτριωθέντος ακινήτου ιδιοκτησία κου Αναστασίου

Ζαρολιάγκη,  η οποία κατέστη τελεσίδικη δυνάμει της υπ’  αριθμ.3137/2018  απόφασης Εφετείου

Αθηνών.

Την υπ’  αριθμ.  596/15.01.2020  αίτηση του κου Αναστασίου Δ.  Ζαρολιάγκη με την οποία αιτείται

αποζημίωση ποσού 27.149,00 ευρώ από το Δήμο Λαυρεωτικής.

Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6492 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2020.

Την παρ.1  του άρθρου 14  του Ν.4625/2019,  σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης

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:
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- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2020

- Τις διατάξεις της παρ.1  του άρθρου 14 του Ν.4625/2019

- Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018

- Την υπ’ αριθμ.810/2010 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

- Την υπ’ αριθμ.3137/2018 απόφαση Εφετείου Αθηνών

- Την αριθμ. πρωτ: 596/15.01.2020 αίτηση του κου Α. Δ. Ζαρολιάγκη

- Την υπάρχουσα πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6492 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2020

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. την καταβολή του ποσού των 27.149,00  ευρώ,  στον κο Ζαρολιάγκη Αναστάσιο του Δημητρίου

εφάπαξ.

Β. Tην εξειδίκευση πίστωσης ποσού 27.149,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00-6492

του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κο Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, ως νόμιμο

εκπρόσωπο του Δήμου, να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους

2020 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.)

Αρ. Απόφ.: 195/2020

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 3ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας

Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

- Την υπ’ αριθμ. 123/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ., με την

οποία ψηφίσθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020, γενικού συνόλου εσόδων –

εξόδων οκτακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων, πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα

δύο λεπτών (841.574,92€)

- Την υπ’ αριθμ. 240/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η υπ΄αριθμ.123/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης

Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.)

- Την υπ’ αριθμ.23/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Εταιρείας οικονομικού έτους 2020

- Την υπ’ αριθμ.151/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Εταιρείας οικονομικού έτους 2020
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- Την υπ’ αριθμ. 89/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ., με την οποία

ψηφίσθηκε η 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Εταιρείας οικονομικού έτους 2020,  με τις

κάτωθι μεταβολές:

Στο σκέλος των εσόδων:

1) Ο κωδικός 54.08.00.0000 «Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος» μειώνεται κατά 9.000,00€ και από

23.000,00€ διαμορφώνεται στις 14.000,00€.

2) Ο κωδικός 54.09.00.9999 «ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤΟΣ.ΟΓΑ ΚΤΛ)» ενισχύεται κατά

1.000,00€ και από 1.500,00€ διαμορφώνεται στις 2.500,00€.

3) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 70.00.00.0013 «Πωλήσεις εμπορεύματων Καντίνας στη θέση

Δασκαλειό ΦΠΑ 13%» και ενισχύεται κατά 5.500,00 €.

4) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 70.00.00.0024 «Πωλήσεις εμπορεύματων Καντίνας στη θέση

Δασκαλειό ΦΠΑ 24%» και ενισχύεται κατά 7.500,00€.

5) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 75.00.99.0024 «Εσοδα από παροχη υπηρεσίων στην παραλία

στη θέση ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ(ομπρέλες,ξαπλώστρες)» και ενισχύεται κατά 7.000,00€.

6) Ο κωδικός 75.05.00.0001  «Έσοδα μίσθωσης ακινήτου επί των οδών …(ΠΑΛΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ)» μειώνεται κατά 5.398,00€ και από 26.988,00€ διαμορφώνεται στα 21.590,00€.

7) Ο κωδικός 75.05.00.0002 «Έσοδα μίσθωσης ακινήτου επί της οδου ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΛΙΜΑΝΙ

(ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ)» μειώνεται κατά 13.952,00€ και από 70.887,96€ διαμορφώνεται στα 56.935,96€.

Στο σκέλος των εξόδων:

1) Ο κωδικός 14.09.05.1124 «Λοιπός εξοπλισμός ομπρέλες, ξαπλώστρες ΦΠΑ24%» ενισχύεται κατά

3.000,00€ και από 1.000,00€, διαμορφώνεται στα 4.000,00€.

2) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 20.00.01.0013 «Αγορές εμπορευμάτων Καντίνας στη θέση

Δασκαλειό ΦΠΑ 13%» και ενισχύεται κατά 7.000,00€.

3) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 20.00.01.0024 «Αγορές εμπορευμάτων Καντίνας στη θέση

Δασκαλειό ΦΠΑ 24%» και ενισχύεται κατά 7.000,00€.

4) Ο κωδικός 33.13.00.0000 «Προκαταβολή φόρου εισοδήματος» μειώνεται κατά 21.350,00€ και από

21.850,00€, διαμορφώνεται στα 500,00€.

5) Ο κωδικός 54.08.00.0000 «Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος» μειώνεται κατά 9.000,00€ και από

23.000,00€, διαμορφώνεται στα 14.000,00€.

6) Ο κωδικός 54.09.00.9999 «ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤ.ΟΓΑ ΚΤΛ)%» ενισχύεται κατά

1.000,00€ και από 1.500,00€, διαμορφώνεται στα 2.500,00€.

7) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 54.09.16.0001 «Φόρος 10% υπερ Ελληνικού Δημοσίου» και

ενισχύεται κατά 2.000,00€.

8) Ο κωδικός 60.01.02.0000 «Αμοιβές έκτακτου προσωπικού» μειώνεται κατά 5.000,00€  και από
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10.000,00€, διαμορφώνεται στα 5.000,00€.

9) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 60.01.03.0000 «Αμοιβές προσωπικού Καντίνας στη θέση

Δασκαλειό» και ενισχύεται κατά 5.000,00€.

10) Ο κωδικός 60.04.01.0000 «Ι.Κ.Α εργοδ. Εισφορές έκτακτου προσωπικού» μειώνεται κατά 1.500,00€

και από 3.000,00€, διαμορφώνεται στα 1.500,00€.

11) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 60.04.03.000 «Ι.Κ.Α εργοδ. Εισφορες  προσωπικού Καντινας

στη θεση Δασκαλειό» και ενισχύεται κατά 1.500,00€.

12) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 62.04.38.0000 «Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού» και ενισχύεται

κατά 2.000,00€.

13) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 64.98.99.0001 «Διάφορα έξοδα Καντίνας στη θέση ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

Φ.Π.Α. 24%» και ενισχύεται κατά 1.000,00€.

Το γενικό σύνολο των εσόδων-εξόδων διαμορφώνεται στα 755.796,02€.

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 αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και

ισχύει,

- την υπ’ αριθμ. 240/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,

- την υπ’ αριθμ. 23/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,

- την υπ’ αριθμ. 151/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,

- την υπ’ αριθμ. 89/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης

Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει κατά πλειοψηφ ία

Εγκρίνει την τρίτη (3η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας

Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) οικονομικού έτους 2020, όπως αυτή εμφανίζεται αναλυτικά

κατωτέρω:
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2019

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
31-12-2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2020

1η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

2η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

3η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

30.00.00.9999 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΠΟΕ)

50.122,45 47.389,96 25.000,00 41.516,87 41.516,87 41.516,87

30.05.00.0000 Προκαταβολές - εγγυήσεις πελατών 1.510,00 1.510,00 5.000,00 5.000,00 1.510,00 1.510,00
30.05.00.0001 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15 ΤΜ. ΣΤΗ

ΘΕΣΗ ΠΑΣΣΑ
0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 505,00

30.05.00.0002 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15 ΤΜ. ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑΣ (ΘΕΣΗ Α2-1)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.055,00 2.055,00

30.05.00.0003 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15 ΤΜ. ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ

0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00 2.550,00

30.05.00.0004 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15 ΤΜ. ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑΣ (ΘΕΣΗ Α2-2)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.055,00 2.055,00

30.05.00.0005 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15 ΤΜ. ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ

0,00 0,00 0,00 0,00 705,00 705,00

30.05.00.0006 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15 ΤΜ. ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΚΑΠΕ

0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 1.205,00

35.05.00.0007 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ

0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

53.98.00.0002 ΟΑΕΔ 1% 2.000,00 1.217,94 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
53.98.00.0004 Εισφορά αλληλεγγύης 250,00 155,56 250,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
54.03.00.0000 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 250,00 33,90 250,00 250,00 250,00 250,00
54.04.00.0000 Φόρος αμοιβών ελευθέρων

επαγγελματιών
7.000,00 4.932,85 10.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

54.04.02.0000 Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπων
αμοιβών τρίτων

250,00 0,00 360,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

54.04.02.0001 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών Δ.Σ. 500,00 36,02 500,00 500,00 500,00 500,00
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54.04.03.0000 Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων 20% 400,00 7,22 2.000,00 360,00 360,00 360,00
54.08.00.0000 Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος 36.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00 23.000,00 14.000,00
54.09.00.9999 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤΟΣ.ΟΓΑ ΚΤΛ)
1.500,00 222,88 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00

54.09.12.0000 Φόρος υπεργολάβων 3% 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
54.09.14.0004 Φόρος προμηθευτών 4% 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
54.09.14.0008 Φόρος προμηθευτών 8% 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
54.09.16.0000 Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων 14.384,73 14.503,28 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00
54.99.00.0000 Φόροι-τέλη προηγούμενων

χρήσεων
2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

54.99.99.9999 Παρακρατούμενοι Φόροι
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ)

1.500,00 0,00 1.500,00 2.079,53 2.079,53 2.079,53

55.00.00.0000 Ι.Κ.Α 65.000,00 59.844,17 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
70.00.00.0013 Πωλήσεις εμπορεύματων Καντίνας

στη θέση Δασκαλειό ΦΠΑ 13%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00

70.00.00.0024 Πωλήσεις εμπορεύματων Καντίνας
στη θέση Δασκαλειό ΦΠΑ 24%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

74.03.00.0000 Έσοδα από επιχορηγήση ΟΑΕΔ 52.000,00 53.645,77 52.000,00 72.000,00 52.000,00 52.000,00
75.00.99.0024 Εσοδα από παροχη υπηρεσίων στην

παραλία στη θέση
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ(ομπρέλες,ξαπλώστρες)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

75.04.00.0003 Εσοδα από ενοικίαση εδαφικών
εκτάσεων

115.000,00 139.926,25 50.000,00 50.000,00 90.800,00 90.800,00

75.05.00.0000 Έσοδα μίσθωσης ακινήτου Κακής
Θάλασσας

71.000,00 70.999,97 71.000,00 71.000,00 50.100,00 50.100,00

75.05.00.0001 Έσοδα μίσθωσης ακινήτου επί των
οδών …(ΠΑΛΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ))

26.988,00 20.752,88 26.988,00 26.988,00 26.988,00 21.590,00

75.05.00.0002 Έσοδα μίσθωσης ακινήτου επί της
οδου ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΛΙΜΑΝΙ
(ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ)

70.887,96 66.071,35 70.887,96 70.887,96 70.887,96 56.935,96

75.05.00.0008 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΛΕΓΡΑΙΝΑ

4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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75.05.01.0000 Έσοδα εκμετάλλευσης μουσείων 2.000,00 0,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
75.06.00.0001 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας

ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ (ΘΕΣΗ Α1-1)
27.000,00 25.801,49 27.000,00 27.000,00 25.050,00 25.050,00

75.06.00.0002 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΠΑΣΣΑ

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.050,00 5.050,00

75.06.00.0003 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΧΑΡΑΚΑ(ΘΕΣΗ Α2-1)

21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 20.550,00 20.550,00

75.06.00.0004 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΧΑΡΑΚΑΣ(ΘΕΣΗ Α2-2)

21.500,00 21.499,98 21.500,00 21.500,00 20.550,00 20.550,00

75.06.00.0005 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

17.600,00 15.666,01 17.600,00 17.600,00 0,00 0,00

75.06.00.0006 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΚΑΠΕ

12.000,00 11.999,99 12.000,00 12.000,00 12.050,00 12.050,00

75.06.00.0007 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ(ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ)

6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 7.050,00 7.050,00

76.03.00.0000 Τόκοι καταθέσεων 1.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00
81.01.99.0000 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 5.000,00 0,80 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

ΣΥΝΟΛΑ
642.243,14 587.818,27 547.435,96 582.032,36 619.117,36 611.767,36

99.99.99.9999  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 108.037,05 144.028,66 294.138,96 144.028,66 144.028,66 144.028,66
ΣΥΝΟΛΑ 750.280,19 731.846,93 841.574,92 726.061,02 763.146,02 755.796,02

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2019

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

31-12-2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2020

1η

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

2η

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

3η

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

13.02.00.0000 Αυτοκίνητα-Φορτηγά 8.000,00 0,00 12.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

14.00.00.0024 Έπιπλα ΦΠΑ 24% 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
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14.03.00.0000 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

ηλεκτρονικά συγκροτήματα

5.000,00 4.910,40 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00

14.09.05.1024 Λοιπός εξοπλισμός καθίσματα

,παγκάκια ΦΠΑ 24%

1.000,00 0,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00

14.09.05.1124 Λοιπός εξοπλισμός

ομπρέλες,ξαπλώστρες ΦΠΑ24%

4.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

14.09.05.1224 Λοιπός εξοπλισμός ξύλινες

αλλαξιέρες ΦΠΑ 24%

5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

14.09.05.1324 Λοιπός εξοπλισμός ξύλινοι καδοι

απορριμάτων ΦΠΑ24%

5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00

14.09.005.002

4

Λοιπος εξοπλισμός 0,00 0,00 15.000,00 4.000,00 9.000,00 9.000,00

16.17.00.0000 Λογισμικά προγράμματα ΦΠΑ 24% 7.000,00 6.944,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00

20.00.01.0013 Αγορές εμπορευμάτων Καντίνας

στη θέση Δασκαλειό ΦΠΑ 13%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

20.00.01.0024 Αγορές εμπορευμάτων Καντίνας

στη θέση Δασκαλειό ΦΠΑ 24%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

25.05.50.0000 Υλικά επισκευής και συντήρησης
κτιρίων και κοινόχρηστων
χώρων(χρώματα,σιδηρικά κ.α.)

24.000,00 23.803,59 24.800,00 19.000,00 24.800,00 24.800,00

25.05.60.0000 Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης

κοινοχρηστων χωρων (φυτά κ.τ.λ.)

13.000,00 9.416,30 24.800,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

25.05.61.0000 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 0,00 0,00 24.800,00 19.000,00 24.800,00 24.800,00

25.10.00.0000 Μικρά εργαλεία -αγορές χρήσης 0,00 0,00 8.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00
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25.99.00.0000 Λοιπές προμήθειες(ηλεκτρολογικό

,υδραυλικό υλικό κ.α.)

24.800,00 24.679,92 24.800,00 16.000,00 20.000,00 20.000,00

33.13.00.0000 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 36.000,00 0,00 23.750,00 19.000,00 21.850,00 500,00

33.13.99.0000 Λοιποί παρακρατημένοι φόροι

εισοδήματος

150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00

35.03.00.0000 Πάγια προκαταβολή 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

50.00.00.9999 Υπολοιπα προμηθευτών

παρελθόντων ετων (ΠΟΕ)

1.000,00 1.000,00 2.000,00 731,15 731,15 731,15

53.98.00.0002 ΟΑΕΔ 1% 2.000,00 1.217,94 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

53.98.00.0004 Εισφορά αλληλεγγύης 250,00 155,56 250,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

54.03.00.0000 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 250,00 33,90 250,00 250,00 250,00 250,00

54.04.00.0000 Φόρος αμοιβών ελεύθερων

επαγγελματιών

7.000,00 2.954,47 12.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

54.04.02.0000 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. λοιπών

αμοιβών τρίτων

1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

54.04.02.0001 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών Δ.Σ. 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

54.04.03.0000 Φόροι - τέλη λοιπών αμοιβών

τρίτων 20%

400,00 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00

54.08.00.0000 Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος 36.000,00 4.240,32 25.000,00 20.000,00 23.000,00 14.000,00

54.09.00.9999 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤ.ΟΓΑ ΚΤΛ)

1.500,00 165,77 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00

54.09.12.0000 Φόρος υπεργολάβων 3% 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

54.09.14.0004 Φόρος προμηθευτών 4% 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
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54.09.14.0008 Φόρος προμηθευτών  8% 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

54.09.16.0000 Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων - 14.384,73 11.252,20 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00

54.09.16.0001 Φόρος 10% υπερ Ελληνικού

Δημοσίου

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

54.99.00.0000 Φόροι-τέλη προηγούμενων

χρήσεων

2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

54.99.99.9999 Παρακρατούμενοι φόροι
προηγούμενων χρήσεων προς
απόδοση (ΠΟΕ)

1.500,00 402,89 1.500,00 2.079,53 2.079,53 2.079,53

55.00.00.0000 Ι.Κ.Α 65.000,00 59.844,17 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

60.01.00.0000 Αμοιβές προσωπικού καθαρισμού

κοινοχρήστων χώρων

125.000,00 120.000,00 125.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

60.01.02.0000 Αμοιβές έκτακτου προσωπικου 6.000,00 3.120,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00

60.01.03.0000 Αμοιβές προσωπικού Καντίνας στη

θέση Δασκαλειό

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

60.03.00.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. διοίκηση 4.000,00 761,42 9.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

60.04.00.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. καθ.κοιν.χώρων 50.000,00 32.893,73 50.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

60.04.01.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. Εισφορες εκτακτου

προσωπικού

3.000,00 848,96 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00

60.04.03.000 Ι.Κ.Α εργοδ. Εισφορες  προσωπικού

Καντινασ στη θεση Δασκαλειό

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

60.06.00.0000 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα

προσωπικού

4.500,00 4.384,80 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

60.07.00.0000 Δαπάνες πρόσληψης εκπαιδευσης

και επιμόρφωσης προσωπικού

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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61.00.00.0000 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με

παρακρ.)

15.000,00 13.153,74 15.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00

61.00.01.0000 Αμοιβές και έξοδα

συμβολαιογράφων (με παρακρ.)

7.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

61.00.02.0000 Αμοιβές και έξοδα τεχνικών

απαλλασσόμενο (με παρακρ.)

5.000,00 148,80 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

61.00.02.0001 Αμοιβές και έξοδα τεχνικών
απαλλασσόμενο (με παρακρ.)
συνεχιζόμενο

0,00 0,00 0,00 1.351,20 1.351,20 1.351,20

61.00.04.0024 Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών Φ.Π.Α.

24%

10.000,00 4.712,00 9.000,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00

61.00.06.0024 Αμοιβές και έξοδα λογιστών Φ.Π.Α.

24%

16.000,00 14.372,01 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

61.00.17.0000 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ανάπτυξης Επιχειρηματικού

Πλάνου

0,00 0,00 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00

61.00.99.0001 Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ.

ΦΠΑ απαλλασσόμενο

6.500,00 0,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

61.00.99.0024 Αμοιβές και έξοδα λοιπών
ελεύθερων επαγγελματιών Φ.Π.Α.
24%

9.000,00 14.880,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00

61.01.02.0000 Αμοιβές μελών Δ.Σ. Φ.Π.Α.

απαλλασσόμενα

7.500,00 3.603,46 17.500,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

61.80.00.0001 Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων &

ακτών Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ

18.000,00 17.918,00 24.800,00 19.000,00 10.000,00 10.000,00
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61.80.00.0002 Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων &

ακτών Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ

18.000,00 15.190,00 24.800,00 19.000,00 10.000,00 10.000,00

61.80.01.0001 Δαπάνες Συντήρησης
κοινοχρηστων χώρων Κοινότητας
ΚΕΡΑΤΕΑΣ

24.800,00 2.728,00 24.800,00 19.000,00 15.000,00 15.000,00

61.80.01.1001 Δαπάνες Συντήρησης
κοινοχρηστων χώρων Κοινότητας
ΚΕΡΑΤΕΑΣ(συνεχιζόμενο)

0,00 0,00 0,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00

61.80.01.0002 Δαπάνες Συντήρησης
κοινοχρηστων χώρων Κοινότητας
ΛΑΥΡΙΟΥ

24.800,00 18.593,80 24.800,00 19.000,00 15.000,00 15.000,00

61.80.01.1002 Δαπάνες Συντήρησης
κοινοχρηστων χώρων Κοινότητας
ΛΑΥΡΙΟΥ(συνεχιζόμενο)

0,00 0,00 0,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00

61.90.11.0024 Αμοιβές μηχ/κής υποστήριξης

Φ.Π.Α.24%

5.000,00 4.960,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

62.03.07.0024 Τηλεφωνικά διοίκησης Φ.Π.Α. 24% 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

62.04.20.0000 ΕΝΟΙΚΙΑ -ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ LEASING

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

500,00 0,00 500,00 300,00 300,00 300,00

62.04.31.0000 Μισθώματα εδαφικων εκτάσεων

,γαιων

0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

62.04.38.0000 Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

62.05.53.0000 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 698,73 1.000,00 700,00 700,00 700,00

62.07.63.0000 Επισκευες και συντηρήσεις

μεταφορικων μέσων

8.000,00 6.237,44 8.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00

62.07.65.0000 Επισκευες και συντηρήσεις

επίπλων και λοιπου εξοπλισμού

0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
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63.03.01.0000 Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων

φορτηγών

500,00 210,00 150,00 150,00 150,00 150,00

64.00.00.0000 Εξοδα κίνησης αυτοκινητων

φορτηγων(βενζίνες, διοδια κ.α.)

25.000,00 24.766,58 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

64.01.00.0000 Έξοδα μετακινήσεων- ταξιδίων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

64.02.00.0000 Εξοδα προβολής και διαφήμισης 15.500,00 12.533,83 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00

64.02.00.0001 Εξοδα προβολής και

διαφήμισης(συνεχιζομενο)

0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

64.05.01.0000 Συνδρομές-εισφορές σε επαγγ

οργαν. Φ.Π.Α. μη συμψηφιζόμενο

400,00 320,00 400,00 400,00 400,00 400,00

64.05.99.0000 Λοιπές συνδρομές - εισφορές 1.000,00 50,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00

64.07.03.0024 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά

γραφείων Φ.Π.Α. Διοίκηση 24%

8.000,00 7.371,79 7.500,00 7.500,00 4.000,00 4.000,00

64.07.04.0065 Αγορές βιβλίων Φ.Π.Α. διοίκηση

6,5%

500,00 0,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

64.09.01.0024 Έξοδα δημοσιεύσεων Φ.Π.Α.  24% 1.000,00 0,00 2.500,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00

64.98.02.0700 Δικαστικά έξοδα & εξώδικων

ενεργ.Φ.Π.Α.απαλλασσόμενο

1.000,00 647,60 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

64.98.99.0000 Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24% 2.500,00 1.042,40 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

64.98.99.0001 Διάφορα έξοδα Καντίνας στη θέση

ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Φ.Π.Α. 24%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

65.98.99.0000 Διάφορα έξοδα τραπεζών 2.000,00 693,59 1.500,00 900,00 1.200,00 1.200,00

81.00.00.0000 Φορολογικά προστιμα και

προσαυξήσεις χρήσης

30.000,00 25.265,57 30.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00
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81.00.99.0000 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

81.99.00.0000 Αποθεματικό απρόβλεπτων

δαπανών

18.795,46 0,00 16.814,92 16.469,14 15.504,14 15.504,14

82.00.00.0000 Φορολογικά προστιμα και
προσαυξήσεις προηγούμενων
ετών

1.500,00 4.882,78 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00

Σύνολα 750.280,19 508.010,46 841.574,92 726.061,02 763.146,02 755.796,02
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Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αρετούσα Μακρή ΑΠΕΙΧΕ της ψηφοφορίας.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αντίκρουση των από 06.08.2020 διεκδικητικών

εμπράγματων αγωγών των Μαρίας και Κωνσταντίνου Αθυμαρίτη ενώπιον του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών

Αρ. Απόφ.: 196/2020

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 της ημερήσιας

διάταξης «λήψη απόφασης σχετικά με την αντίκρουση των από 06.08.2020 διεκδικητικών

εμπράγματων αγωγών των Μαρίας και Κωνσταντίνου Αθυμαρίτη ενώπιον του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:

15354/01.09.2020  εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου,  στην οποία αναφέρονται τα

ακόλουθα:

«Με αριθ. πρωτ. 13910 και 13911/10-8-2020 κοινοποιήθηκαν στο Δήμο δύο διεκδικητικές

εμπράγματες αγωγές και με αίτημα αποζημίωσης των Μαρίας και Κωνσταντίνου Αθυμαρίτη του

Γεωργίου  ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με τις οποίαν ζητείται:

1) να αναγνωρισθεί η κυριότητά τους κατά τα ποσοστά τους εξ αδιαιρέτου επί αγροτεμαχίων

εκτάσεως 3.750 μ2  και 7.500 μ2, αντιστοίχως στη θέση  «ΟΡΙΑ»  Λαυρίου,

2) να υποχρεωθεί ο Δήμος να αποδώσει την νομή και κατοχή τους  και επικουρικά σε περίπτωση

αδύνατης απόδοσης το συνολικό ποσό των 33.330 ευρώ για το πρώτο και 79.992 ευρώ για το

δεύτερο, για τα ποσοστά τους, άλλως επικουρικώς για αδικαιολόγητο πλουτισμό ,

3) να υποχρεωθεί ο Δήμος να καταβάλει για την ωφέλεια που αποκόμισε 19.998 ευρώ για το πρώτο

και 4.888 ευρώ για το δεύτερο, άλλως επικουρικώς για αδικαιολόγητο πλουτισμό,

4) να υποχρεωθεί ο Δήμος να καταβάλει χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη από 10.000 ευρώ

για κάθε ακίνητο και

5) να καταδικασθεί ο Δήμος στην εν γένει δικαστική δαπάνη του και την αμοιβή του πληρεξουσίου

του δικηγόρου.

     Ειδικώς για την πρώτη αγωγή (νεκροταφείο δυτικώς του παλαιού), έχω στη διάθεσή μου από τον

φάκελλο «ΑΘΥΜΑΡΙΤΗ-Νεκροταφείο» τα εξής στοιχεία:

1) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2292/22-6-1989 έγγραφο του Δήμου προς τον δικαιοπάροχο των

εναγόντων Γ. Αθυμαρίτη , με το οποίο του γνωστοποιείται η πρόθεση του Δήμου να αγοράσει

το αγροτεμάχιο και του ζητείται να γνωρίσει τις αξιώσεις του (τιμή),

2) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3420/20-9-1989 έγγραφο του Γ. Αθυμαρίτη, με το οποίο γνωστοποιεί

τιμή εξαγοράς (5.073.144 δρχ.),
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3) το υπ’  αριθμ.  πρωτ/  8829/4-12-2000  έγγραφο του Δήμου προς τον ίδιο ανωτέρω ,  με το

οποίο του γνωστοποιείται η πρόθεση του Δήμου να αγοράσει το αγροτεμάχιο και του

ζητείται να γνωρίσει τις αξιώσεις του (τιμή),

4) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5518/19-7-2001 έγγραφο του Γ. Αθυμαρίτη, με το οποίο γνωστοποιεί

τιμή εξαγοράς (40.000.000 δρχ.),

5) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7747/6-11-2001 έγγραφο του Γ. Αθυμαρίτη, με το οποίο γνωστοποιεί

νέα τιμή εξαγοράς (24.000.000 δρχ.),

6) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1116/14-2-2002 έγγραφο του Γ. Αθυμαρίτη, με το οποίο γνωστοποιεί

νέα τιμή εξαγοράς (16.000.000 δρχ.),

7) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1664/5-3-2002 έγγραφο του Γ. Αθυμαρίτη, με το οποίο γνωστοποιεί

τελική τιμή εξαγοράς (11.738.812 δρχ. ανά στρέμμα),

8) την υπ’ αριθμ. 251/16-11-2001 απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου, που αποφασίζει την

αναγκαστική απαλλοτρίωση του αγροτεμαχίου,

9) την υπ’  αριθμ.  99/19-3-2002 απόφαση του Δημοτ.  Συμβουλίου ,  που αποφασίζει την απ’

ευθείας αγορά αγροτεμαχίου 3.252 μ2, αντί 4.000 δρχ.  ανα μ2 (11,739 ευρώ ανά μ2 ήτοι

σύνολο 38.175,228 ευρώ),

10) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 682/21-1-2003 έγγραφο του Δήμου προς τον  Γ. Αθυμαρίτη, με το οποίο

γνωστοποιεί συμβ/φο κλπ για τη σύνταξη του συμβολαίου,

11) την υπ’ αριθμ. 16/16-5-2003 απόφαση της Δημ. Επιτροπής για διάθεση πίστωσης 38.175,228

ευρώ για την αγορά του αγροτεμαχίου.

     Mε το δεδομένο επίσης, ότι δεν υπάρχουν στη διάθεσή μου στοιχεία για τη διαμόρφωση  άποψης

του Δήμου και την αντίκρουση της δεύτερης  αγωγής (αγροτεμάχιο 7.500 μ2 –νέο νεκροταφείο εντός

κτισμάτων),   παρακαλώ όπως η,  Υπηρεσία Νεκροταφείων,  καθώς και η Τ.Υ.  του Δήμου -προς την

οποίαν κοινοποιείται το παρόν-, μου παράσχει εμπρόθεσμη ενημέρωση και τυχόν υπάρχοντα

στοιχεία.

        Επισημαίνεται ότι: Μετά τις τροποποιήσεις  του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 1/1/2016, για

την εκδίκαση των εν λόγω αγωγών, 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, και ολοκλήρωση της αντικρούσεως των αγωγών, εντός προθεσμίας 100 ημερών από της

καταθέσεως αυτών στο δικαστήριο. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι 9/12/2020, αφού οι

αγωγές κατατέθηκαν στις 6/8/2020.

     Κατόπιν αυτών παρακαλώ, εφ’ όσον δεν ανατεθεί η υπόθεση σε άλλο δικηγόρο, όπως εγκαίρως

και πάντως το αργότερο μέχρι 30/10/2020, ώστε να προλάβω, εν  όψει  της  αποχωρήσεώς μου από

την Υπηρεσία, να συντάξω προτάσεις και να εξετασθούν οι μάρτυρες με την προβλεπόμενη
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διαδικασία, να μου χορηγηθούν τα υπάρχοντα στοιχεία για την αντίκρουση των αγωγών  (άποψη επί

της αγωγών,  μάρτυρα που μπορεί να υποστηρίξει την τυχόν άποψη του Δήμου   με  ένορκη βεβαίωση

πριν από τη λήξη της προθεσμίας  κοκ) .

     Να υπογραμμίσω ότι, εξ όσων στοιχείων έχω στη διάθεσή μου, προκύπτει ότι θα τελεσφορήσουν

σε βάρος του Δήμου οι αγωγές και συνεπώς  είναι προς το συμφέρον του  η έγκαιρη συμβιβαστική

επίλυση με την εξαγορά των επιδίκων, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

     Επίσης παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει την απαιτούμενη απόφαση.»

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

τις διατάξεις της παρ.1,  περ.  ιη του άρθρου 72  του Ν.3852/2010, «Η οικονομική επιτροπή είναι

συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του

δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:….

ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς

και για την παραίτηση από αυτά…».

Επιπλέον,  σύμφωνα με την παρ.2 του ιδίου άρθρου «…Για τις περιπτώσεις ιζ', ιη', ιθ' της

προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η

ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης….»

Κατόπιν των ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος πρότεινε να κατατεθούν προτάσεις για την

αντίκρουση των από 06.08.2020 (ΓΑΚ 56562/2020) και (ΓΑΚ 56563/2020) διεκδικητικών

εμπράγματων αγωγών των κ.κ. Μαρίας και Κωνσταντίνου Αθυμαρίτη ενώπιον του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 παρ.

1 Ν. 4623/2019 και ισχύει

- τις από 06.08.2020 (ΓΑΚ 56562/2020) και (ΓΑΚ 56563/2020) διεκδικητικές εμπράγματες

αγωγές των κ.κ.  Μαρίας και Κωνσταντίνου Αθυμαρίτη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών

- την αριθμ. πρωτ: 15354/01.09.2020 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

ο Δήμος Λαυρεωτικής να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για

την αντίκρουση των από 06.08.2020 (ΓΑΚ 56562/2020) και (ΓΑΚ 56563/2020) διεκδικητικών

εμπράγματων αγωγών των κ.κ. Μαρίας και Κωνσταντίνου Αθυμαρίτη ενώπιον του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών,  με τις οποίες ζητούν: 1) να αναγνωρισθεί η κυριότητά τους κατά τα ποσοστά

τους εξ αδιαιρέτου επί αγροτεμαχίων εκτάσεως 3.750  μ2   και 7.500  μ2,  αντιστοίχως στη θέση
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«ΟΡΙΑ»  Λαυρίου, 2) να υποχρεωθεί ο Δήμος να αποδώσει την νομή και κατοχή τους και επικουρικά

σε περίπτωση αδύνατης απόδοσης το συνολικό ποσό των 33.330 ευρώ για το πρώτο και 79.992 ευρώ

για το δεύτερο,  για τα ποσοστά τους,  άλλως επικουρικώς για αδικαιολόγητο πλουτισμό,  3)  να

υποχρεωθεί ο Δήμος να καταβάλει για την ωφέλεια που αποκόμισε 19.998 ευρώ για το πρώτο και

4.888 ευρώ για το δεύτερο, άλλως επικουρικώς για αδικαιολόγητο πλουτισμό, 4) να υποχρεωθεί ο

Δήμος να καταβάλει χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη από 10.000 ευρώ για κάθε ακίνητο και

5) να καταδικασθεί ο Δήμος στην εν γένει δικαστική δαπάνη του και την αμοιβή του πληρεξουσίου

του δικηγόρου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για (α) άσκηση αγωγής κατά

των εταιρειών ‘’ENERGA POWER TRADING Α.Ε.’’, ‘’ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.’’,  ‘’HELLAS POWER Α.Ε.’’ και του Αριστείδη Φλώρου, (β) λήψη ασφαλιστικών

μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής κατάστασης

κ.λπ., κατά των ανωτέρω και οποιουδήποτε τυχόν άλλου νομικού προσώπου πραγματικής

ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού προσώπου

Αρ. Απόφ.: 197/2020

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 «ορισμού

πληρεξούσιου δικηγόρου για (α) άσκηση αγωγής κατά των εταιρειών ‘’ENERGA POWER TRADING

Α.Ε.’’, ‘’ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.’’,  ‘’HELLAS POWER Α.Ε.’’ και του

Αριστείδη Φλώρου, (β) λήψη ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης

μεταβολής περιουσιακής κατάστασης κ.λπ., κατά των ανωτέρω και οποιουδήποτε τυχόν άλλου

νομικού προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού προσώπου»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Τις διατάξεις του άρθρου της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε με

την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή «…ιθ)

Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς

του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που

έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την

αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν

προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η

ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν

ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις

περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του

ΚΔΚ….»
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2.  Την υπ’  αριθμ.  227/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία δόθηκε η εντολή και

πληρεξουσιότητα στον κο Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο, δικηγόρο Αθηνών, παρ' Αρείω Πάγω, να

προβεί σε όλες τις απαιτούμενες δικαστικές και εξώδικες ενέργειες ενώπιον του Εισαγγελέα

Εκτελέσεων του Εφετείου Αθηνών και ενώπιον του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δάνειων για την

απόδοση στον Δήμο Λαυρεωτικής, του ποσού των 46.616,03 €, το οποίο οφείλουν οι εταιρείες

«ENERGA POWER TRADING» και «HELLAS POWER», δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1115/2017 απόφασης

του Α  Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.

3.  Την από 26.05.2020 επιστολή του πληρεξούσιου δικηγόρου,  Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου,  στην

οποία αναφέρονται τα εξής:

«Ως γνωστόν, μετά την απολύτως επιτυχή έκβαση (και στον δεύτερο βαθμό) της

ποινικής δίκης ‘’ENERGA και HELLAS POWER’’ για τον Δήμο σας και τους λοιπούς 110 Δήμους που

είχα την τιμή να εκπροσωπήσω δικαστικά και εξωδίκως στην ανωτέρω υπόθεση, ο Δήμος σας

εισέπραξε την 13-2-2020, δυνάμει και σε εκτέλεση της αμετάκλητης υπ. αρ. 1115/2017 απόφασης

του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και του Ν.4312/2014 (που εφαρμόστηκε για

πρώτη φορά σε αυτή την υπόθεση!), το χρηματικό ποσό των 30.358,77 € (Energa) και το χρηματικό

ποσό των 15.637,96 € (Hellas Power) και συνολικά το χρηματικό ποσό των 45.996,73 €, που

αφορούσε σε υπεξαιρεθέντα (από Σεπτέμβριο του 2011 ως Ιούλιο του 2012) αποδοτέα δημοτικά

τέλη καθαριότητας (Ν. 25/1975), στο φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων (αρ. 10 Ν. 1080/1980) και

στο τέλος ακινήτου περιουσίας (αρ. 24 Ν. 2130/1993), κατά κεφάλαιο μόνο.

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, για την πλήρη προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου

σας, θεωρώ ότι επιβάλλεται και προτείνω να προβείτε κατεπειγόντως στις εξής περαιτέρω

απαιτούμενες ενέργειες, τις οποίες θα ήταν ιδιαίτερη τιμή να μου αναθέσετε, λόγω της

απαιτούμενης εξειδικευμένης νομικής γνώσης, της σχετικής εμπειρίας μου και ήδη πολύχρονης

ενασχόλησής μου με την συγκεκριμένη υπόθεση από το 2015, εφόσον βεβαίως δεν την έχετε ήδη

αναθέσει σε συνάδελφό μου και συγκεκριμένα:

α) στην άσκηση αγωγής κατά των εταιριών «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία

Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και τον δ.τ. «ENERGA POWER TRADING Α.Ε», «ΚΕΝΤΩΡ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο

Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και

Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS POWER ΑΕ» (πρώην «HELLAS POWER

Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») και του Αριστείδη

Φλώρου, για τους τόκους του ανωτέρω -ήδη εισπραχθέντος- κεφαλαίου (ανερχόμενους, ενδεικτικά

μέχρι σήμερα, στο χρηματικό ποσό των 25.931 €) και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής

βλάβης του Δήμου σας,  λόγω κλονισμού της πίστης και του κύρους σας από την ανωτέρω

τελεσιδίκως διαγνωσθείσα αδικοπραξία (ενδεικτικά για χρηματικό ποσό 22.000 €) και συνολικά
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για χρηματικό ποσό τουλάχιστον 47.931 €, με προτεινόμενη αμοιβή μου (για σύνταξη και κατάθεση

δικογράφου, κατάθεση προτάσεων, παράσταση και εκπροσώπησή σας στην εκδίκαση) το ποσό των

1.000 €, πλέον 24% ΦΠΑ (240 €) δηλ. 1.240 € και

β) στη λήψη ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης μεταβολής

περιουσιακής κατάστασης κλπ κατά των ανωτέρω και οποιουδήποτε τυχόν άλλου νομικού

προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού προσώπου, με

προτεινόμενη αμοιβή μου (για σύνταξη και κατάθεση δικογράφου, κατάθεση σημειώματος,

παράσταση και εκπροσώπησή σας στην εκδίκαση) το ποσό των 500 €, πλέον ΦΠΑ 24% (120 €) δηλ.

620 € και συνολικά το ποσό των 1.500 €, πλέον ΦΠΑ 24% (360 €), δηλ. 1.860

€, συμπεριλαμβανομένων και όλων των εξόδων που θα απαιτηθούν για τις κοινοποιήσεις με

Δικαστικό Επιμελητή των ανωτέρω δικογράφων και των εκδοθησομένων αποφάσεων.»

4. Το από 02.12.2019 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ

της ανάθεσης του χειρισμού της υπόθεσης σε δικηγορικό γραφείο,  το οποίο διαθέτει την

απαιτούμενη εξειδικευμένη νομική γνώση και τη σχετική εμπειρία.

Κατόπιν των 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 Πρόεδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019

και ισχύει,

- την από 26.05.2020 επιστολή του πληρεξούσιου δικηγόρου, Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου

- τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/2006

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον κο Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο, δικηγόρο Αθηνών,

παρ' Αρείω Πάγω, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 23298, κάτοικο Αθηνών, Βαλαωρίτου 14 Τ.Κ. 10671, να προβεί σε

όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για:

(α) την άσκηση αγωγής κατά των εταιριών «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία

Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και τον δ.τ. «ENERGA POWER TRADING Α.Ε», «ΚΕΝΤΩΡ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο

Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και

Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS POWER ΑΕ» (πρώην «HELLAS POWER

Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») και του Αριστείδη

Φλώρου, για τους τόκους του ανωτέρω -ήδη εισπραχθέντος- κεφαλαίου (ανερχόμενους, ενδεικτικά

μέχρι σήμερα, στο χρηματικό ποσό των 25.931 €) και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 38 από 80

βλάβης του Δήμου Λαυρεωτικής, λόγω κλονισμού της πίστης και του κύρους του από την ανωτέρω

τελεσιδίκως διαγνωσθείσα αδικοπραξία (ενδεικτικά για χρηματικό ποσό 22.000 €) και συνολικά

για χρηματικό ποσό τουλάχιστον 47.931 €

(β) τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης μεταβολής

περιουσιακής κατάστασης κλπ κατά των ανωτέρω και οποιουδήποτε τυχόν άλλου νομικού

προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού προσώπου

καθώς και σε κάθε μετ’αναβολή ή μετά από ματαίωση συζήτησή τους,  για την υποστήριξη των

συμφερόντων του Δήμου Λαυρεωτικής.

Β. Η έγκριση της αμοιβής του ως άνω δικηγόρου θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων».

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Ζ’

κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Αρ. Απόφ.: 198/2020

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

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Ζ’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012): Ρυθμίσεις για την τοπική

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

2. Την υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής σχετικά με την

«Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαυρεωτικής και συγκρότηση επιτροπής

διαχείρισης που εποπτεύει τη λειτουργία του».

3. Την υπ’ αριθμ 408/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής με θέμα «εισήγηση

σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής».

4. Την υπ’ αριθμ. 201/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα «ψήφιση

κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής».

5. Την υπ’ αριθμ.144/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

εγκρίθηκε η Έκθεση  πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Α’ κύκλου) του Δημοτικού

Κοινωνικού Παντοπωλείου Λαυρεωτικής.

6. Την υπ’ αριθμ. 137/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Β’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Λαυρεωτικής.
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7. Την υπ’ αριθμ. 430/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Γ’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Λαυρεωτικής.

8. Την υπ’ αριθμ. 218/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Δ’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Λαυρεωτικής.

9. Την υπ’ αριθμ. 67/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Ε’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Λαυρεωτικής.

10. Την υπ’ αριθμ. 233/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Στ’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού

Παντοπωλείου Λαυρεωτικής.

11. Την αριθμ.4/2019 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας

δικαιούχων (Ζ’ κύκλου) των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

12. Την αριθμ.1/2020 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Δημοτικού Κοινωνικού

Παντοπωλείου Λαυρεωτικής σχετικά με την έγκριση πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού

(Ζ’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το αριθμ.

πρωτ: 14419/13.08.2020 έγγραφό της, η Διαχειριστική Επιτροπή υπέβαλε την Έκθεση  πεπραγμένων

– διαχειριστικού απολογισμού (Ζ’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, προκειμένου

να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.  158/2014

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

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 2 του Ν.4071/2012,

- Την υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,

- Τις αριθμ.4/2019 και 1/2020 αποφάσεις  της Διαχειριστικής Επιτροπής του Δημοτικού

Κοινωνικού Παντοπωλείου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την Έκθεση πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Ζ’ κύκλου) του Δημοτικού

Κοινωνικού Παντοπωλείου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω:
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Έκθεση Πεπραγμένων - Διαχειριστικού Απολογισμού Ζ' Κύκλου Δημοτικού
Κοινωνικού Παντοπωλείου Λαυρεωτικής

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 158/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Λαυρεωτικής, ιδρύθηκε το κοινωνικό παντοπωλείο και συγκροτήθηκε Επιτροπή Διαχείρισης που

εποπτεύει τη λειτουργία του.  Στη συγκεκριμένη Επιτροπή προεδρεύει ο Δήμαρχος και μετέχουν

Δημοτικοί Σύμβουλοι που έχουν οριστεί με την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει μεριμνήσει για τη διάθεση κατάλληλων χώρων για τις ανάγκες

στέγασης του κοινωνικού παντοπωλείου και στις δύο δημοτικές ενότητες.  Για την περιοχή του

Λαυρίου έχει επιλεγεί ισόγειο κτίσμα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής (Φωκίωνος Νέγρη) και

για την περιοχή της Κερατέας δημοτικός χώρος (Βασιλίσσης Σοφίας και Ξενοφώντος).

Έχοντας ολοκληρωθεί με επιτυχία ο Ζ'  κύκλος διανομών σε ωφελούμενους δημότες μας,

σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να παρουσιάσει ολοκληρωμένα και με σαφήνεια τα βήματα και

τις ενέργειες που ακολουθήθηκαν από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο Δήμος, για την έναρξη του Ζ' κύκλου λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου μέσα από

ανακοίνωση -  πρόσκληση προς τους δημότες του,  περιέγραφε τα ακριβή δικαιολογητικά που

χρειάστηκε να υποβάλουν οι δυνητικά δικαιούχοι, με βάση τα κριτήρια της υπ. αριθ. 201/2014

απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που ζητήθηκε να προσκομιστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες

ήταν τα εξής:

■ Αίτηση του ενδιαφερομένου

■ Υπεύθυνη δήλωση

■ Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης

Δυνητικά δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου είναι:

■ Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαυρεωτικής

■ Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαυρεωτικής

■ Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Λαυρεωτικής και διαθέτουν

άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο.

Οι αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των πολιτών υποβλήθηκαν στις

υπηρεσίες πρωτοκόλλου των δύο δημοτικών ενοτήτων και στα ΚΕΠ Λαυρίου και Κερατέας. Για τη

διευκόλυνση των ενδιαφερομένων η παραλαβή των αιτήσεων συνεχίστηκε καθόλη τη διάρκεια του

έτους.

Υπήρχε πρόβλεψη στον Κ.Α εξόδων 15-6474.002  με τίτλο «Έξοδα Κοινωνικού
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Παντοπωλείου» οικονομικού έτους 2019. Μετά την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού,  αναδείχθηκε προμηθευτής για τα είδη του κοινωνικού παντοπωλείου,  η «ΑΜΑΝΤΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ -

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ -  ΜΕΣΙΤΙΚΗ»,  με το διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.»  (Υπογραφή Σύμβασης

31.01.2020) με έδρα στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη,  σύμβαση συνολικού ποσού 62.395,5€ και χρονικής

διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού (όποιο από τα δύο συμβεί

πρώτο).

Με την 4/2019  απόφασή της (επισυνάπτεται η απόφαση και η σχετική λίστα των

ωφελουμένων), η Διαχειριστική Επιτροπή του Κοινωνικού Παντοπωλείου προχώρησε στη

διαμόρφωση και έγκριση των ωφελουμένων που θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα του κοινωνικού

παντοπωλείου, με βάση τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί με την απόφαση 201/2014 του δημοτικού

συμβουλίου.

Βασικό κριτήριο για την ένταξη των ατόμων και των οικογενειών, ήταν η διαπίστωση της

αδυναμίας τους να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές βασικές ανάγκες σε συνδυασμό με την εξέταση

και άλλων κοινωνικών κριτηρίων. Να σημειωθεί, ότι έγινε συντονισμένη προσπάθεια από τις

υπηρεσίες,  ώστε οι ωφελούμενοι να αποτελούν αρχηγούς οικογένειας και να αποφεύγεται η

επιλογή δύο ατόμων από την ίδια οικογένεια ως ωφελουμένων,  προκειμένου να ανακουφιστούν

όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες.

Οι δικαιούχοι για το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2019 έως και τον Ιούνιο του 2020

έλαβαν έξι (6)  φορές πακέτα τροφίμων (κατά τον Μάρτιο δεν πραγματοποιήθηκε διανομή λόγω

δυσκολιών που σχετίζονταν με την εμφάνιση της πανδημίας από τον Covid-19).  Σημειώνουμε,

επίσης, ότι στη διανομή του Απριλίου 2020 δόθηκε επιπλέον εορταστικό πακέτο κρέατος λόγω της

περιόδου του Πάσχα.

Κάθε μήνα πριν την εκάστοτε διανομή οι δικαιούχοι ειδοποιούνταν τηλεφωνικά από

υπαλλήλους του δήμου,  ώστε να τους γνωστοποιηθεί η ημερομηνία και ο τόπος διανομής των

τροφίμων.

Οι ποσότητες τροφίμων που διανέμονταν κάθε μήνα στους ωφελούμενους ήταν οι κάτωθι:

• 2lt λάδι

• 1 kg ζάχαρη

• 1kg αλεύρι

• 500gr φασόλια

• 500gr φακές

• 1kg ρύζι

• 4 πακέτα μακαρόνια

• 3 τεμάχια τοματοχυμό
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• 6 κουτιά γάλα εβαπορέ

Αριθμητικά, οι ποσότητες που προμηθεύτηκε το κοινωνικό παντοπωλείο και διανεμήθηκαν κατά τον

Ζ’ κύκλο λειτουργίας του (6 διανομές) στους 315 ωφελούμενους-αρχηγούς οικογενειών σε όλο το

Δήμο ήταν:

7.200 τεμάχια των 500 gr
3.600 τεμάχια του lit
3.600 τεμάχια των 500 gr
5.400 τεμάχια των 500 gr
10.800 τεμάχια των 410 gr
1.800 τεμάχια του 1kg
1.800 τεμάχια του 1kg
1.800 τεμάχια του 1kg

Μετά την ολοκλήρωση της Ζ' φάσης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου συνεχίστηκε η

υποβολή των αιτήσεων για δυνητικά δικαιούχους της Η' φάσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, η

οποία βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’  αριθμ.  158/2014  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Λαυρεωτικής.

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου

Λαυρεωτικής επί της με αριθμό εισαγ. ΠΡ15860/2019 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και

εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2020  ή σε κάθε μετ’  αναβολή ή

ματαίωση

Αρ. Απόφ.:199/2020

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 «ορισμού

πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της

με αριθμό εισαγ. ΠΡ15860/2019 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού

Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη

δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2020  ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση», έθεσε υπόψη των μελών

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

μακαρόνια
ελαιόλαδο
όσπρια
τοματοχυμός
γάλα εβαπορέ
αλεύρι
ζάχαρη
ρύζι
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Με την υπ’  αριθμ.  κατ.  ΠΡΦ15860/2019  προσφυγή που άσκησε ενώπιον του Μονομελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ζητά την ακύρωση της

υπ’ αριθμ. 173/2016  εγγραφής της στο χρηματικό κατάλογο του Δήμου Λαυρεωτικής,  για τέλη

ακίνητης περιουσίας,  Α΄ εξαμήνου του έτους 2016.  Με την ανωτέρω προσφυγή τίθενται σοβαρά

νομικά ζητήματα,  η αντιμετώπιση των οποίων χρήζει προσοχής.  Δικάσιμος για τη συζήτηση της

υπόθεσης ορίσθηκε η 12η Οκτωβρίου 2020.

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, ήδη με το αριθμ. πρωτ: 20615/26.10.2015

έγγραφό του, έχει δηλώσει την αδυναμία του να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής,  λόγω

μεγάλου φόρτου εργασίας, καθώς και λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδικευμένης εμπειρίας

που απαιτείται για το χειρισμό της υπόθεσης.

Εξάλλου, για όμοιες προσφυγές που ασκήθηκαν κατά το παρελθόν από τη ΔΕΗ, ο χειρισμός

των υποθέσεων έχει ανατεθεί στη δικηγορική εταιρεία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ &

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία και

αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αντιδικίας  με την ΔΕΗ.

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε

την ανάθεση της εκπόνησης νομικού υπομνήματος επί της με αριθμ. εισαγ. ΠΡ15860/2019

προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η ανώνυμη

εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., καθώς και την εκπροσώπηση του

Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2020

και σε κάθε μετ’  αναβολή δικάσιμο,  οπότε θα συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή στην ως άνω

δικηγορική εταιρεία λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας της.

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι 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 και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή «…ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη

πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε

δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν

δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να

αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία

αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή

δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα

συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η

αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ…»

Κατόπιν των 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
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και ισχύει,

- την αριθμ. κατ. ΠΡΦ15860/2019 προσφυγή που άσκησε ενώπιον του Μονομελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ.  Απόστολο

Παπακωνσταντίνου,  βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Ap. Papaconstantinou & Partners Law Firm)

(Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80036), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30-32, Κολωνάκι, να

υποβάλει ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εκ μέρους του Δήμου

Λαυρεωτικής υπόμνημα επί της με αριθμ. εισαγ. ΠΡ15680/2019 προσφυγής που άσκησε ενώπιον

του Δικαστηρίου αυτού η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Α.Ε., καθώς και να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου

κατά τη δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί

η ανωτέρω προσφυγή.

Η ανωτέρω εντολή παρέχεται ενόψει αφενός της μεγάλης σημασίας της υποθέσεως για τα

συμφέροντα του Δήμου και της νομικής πολυπλοκότητάς της, γεγονός που απαιτεί αποδεδειγμένη

εξειδίκευση στα ειδικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου, και, αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης

και εμπειρίας του ως άνω Δικηγόρου και της Δικηγορικής Εταιρείας του στα αντικείμενα αυτά, τα

οποία έχουν μάλιστα διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής,

σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου

Λαυρεωτικής επί της με αριθμό εισαγ. ΠΡ15861/2019 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και

εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2020  ή σε κάθε μετ’  αναβολή ή

ματαίωση

Αρ. Απόφ.:200/2020

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 «ορισμού

πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της

με αριθμό εισαγ. ΠΡ15861/2019 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
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Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη

δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2020  ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση», έθεσε υπόψη των μελών

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με την υπ’  αριθμ.  κατ.  ΠΡΦ15861/2019  προσφυγή που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ζητά την ακύρωση της

υπ’ αριθμ. 172/2016  εγγραφής της στο χρηματικό κατάλογο του Δήμου σας,  για φόρο

ηλεκτροδοτούμενων χώρων, Α΄ εξαμήνου του έτους 2016. Με την ανωτέρω προσφυγή τίθενται

σοβαρά νομικά ζητήματα, η αντιμετώπιση των οποίων χρήζει προσοχής. Δικάσιμος για τη συζήτηση

της υπόθεσης ορίσθηκε η 12η Οκτωβρίου 2020.

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, ήδη με το αριθμ. πρωτ: 20615/26.10.2015

έγγραφό του, έχει δηλώσει την αδυναμία του να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής,  λόγω

μεγάλου φόρτου εργασίας, καθώς και λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδικευμένης εμπειρίας

που απαιτείται για το χειρισμό της υπόθεσης.

Εξάλλου, για όμοιες προσφυγές που ασκήθηκαν κατά το παρελθόν από τη ΔΕΗ, ο χειρισμός

των υποθέσεων έχει ανατεθεί στη δικηγορική εταιρεία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ &

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία και

αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αντιδικίας  με την ΔΕΗ.

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ο κος Πρόεδρος πρότεινε

την ανάθεση της εκπόνησης νομικού υπομνήματος επί της με αριθμ. εισαγ. ΠΡ15861/2019

προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η ανώνυμη

εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., καθώς και την εκπροσώπηση του

Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2020

και σε κάθε μετ’  αναβολή δικάσιμο,  οπότε θα συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή στην ως άνω

δικηγορική εταιρεία λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας της.

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι 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 και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή «…ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη

πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε

δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν

δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να

αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία

αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή

δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα

συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η

αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ…»
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Κατόπιν των 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 άρθρου 72, παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και ισχύει,

- την αριθμ. κατ. ΠΡΦ15861/2019 προσφυγή που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού

Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ.  Απόστολο

Παπακωνσταντίνου,  βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Ap. Papaconstantinou & Partners Law Firm)

(Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80036), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30-32, Κολωνάκι, να

υποβάλει ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εκ μέρους του Δήμου

Λαυρεωτικής υπόμνημα επί της με αριθμ. εισαγ. ΠΡ15681/2019 προσφυγής που άσκησε ενώπιον

του Δικαστηρίου αυτού η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Α.Ε., καθώς και να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου

κατά τη δικάσιμο της 12ης Οκτωβρίου 2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί

η ανωτέρω προσφυγή.

Η ανωτέρω εντολή παρέχεται ενόψει αφενός της μεγάλης σημασίας της υποθέσεως για τα

συμφέροντα του Δήμου και της νομικής πολυπλοκότητάς της, γεγονός που απαιτεί αποδεδειγμένη

εξειδίκευση στα ειδικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου, και, αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης

και εμπειρίας του ως άνω Δικηγόρου και της Δικηγορικής Εταιρείας του στα αντικείμενα αυτά, τα

οποία έχουν μάλιστα διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής,

σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σχετικά

με την ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘’ALFAWARE’’ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘‘KOSMOS INTELLIGENT SYSTEMS AND SERVICES IKE’’»

Αρ. Απόφ.: 201/2020

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 του
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πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

‘’ALFAWARE’’ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘‘KOSMOS

INTELLIGENT SYSTEMS AND SERVICES IKE’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 12351/24.07.2020 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής με θέμα «Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης

μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας ALFAWARE  & της εταιρείας Kosmos

Intelligent Systems and Services IKE εταιρεία spin off του Πανεπιστημίου Κρήτης» προϋπολογισμού

δαπάνης 43.480,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

2. Την υπάρχουσα πίστωση στον Κ.Α.  Δαπανών 10-6266.001  «συντήρηση εφαρμογών

λογισμικού» του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020

3. Tο με ημερομηνία 24.07.2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού δαπάνης

43.480,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

4. Την υπ’  αριθμ.  726/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η έγκριση

του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών

5. Το αριθμ. πρωτ: 12576/28.07.2020 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου Λαυρεωτικής

6. Την αριθμ.  Α-966/2020  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την αριθμ.  πρωτ:

12595/28.07.2020  πράξη –  βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ

εγκεκριμένου αιτήματος: 20REQ007138824)

7. Την υπ’  αριθμ.167/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίσθηκε η

προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το

άρθρο 32,  παρ.2β,  περίπτωση γγ του Ν.  4412/2016,  για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο

«Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας

ALFAWARE» στην εταιρεία ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ή σε συνεργαζόμενη εταιρεία και

«Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης λογισμικού (Πρωτόκολλο – διακίνηση εγγράφων) της

εταιρείας ‘‘Kosmos Intelligent Systems and Services IKE εταιρεία spin off του Πανεπιστημίου

Κρήτης’’» στην εταιρεία ‘‘Kosmos Intelligent Systems and Services IKE εταιρεία spin off του

Πανεπιστημίου Κρήτης’’  ή σε συνεργαζόμενη εταιρεία και έγινε η συγκρότηση της Επιτροπής

Διαπραγμάτευσης

8. Την αριθμ. πρωτ: 14027/12.08.2020 πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς την εταιρεία ‘’ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Α.Ε.’’
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9. Την αριθμ. πρωτ: 14033/12.08.2020 πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς την εταιρεία ‘’Kosmos Intelligent Systems

and Services IKE’’

10. Το αριθμ. πρωτ: 14051/12.08.2020 έγγραφο της εταιρείας ‘’Kosmos Intelligent Systems and

Services IKE’’

11. Το αριθμ. πρωτ: 14052/12.08.2020 έγγραφο της εταιρείας ‘’ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’’

12. Την αριθμ. πρωτ: 14278/17.08.2020 πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς τον κο ‘’ΙΣΙΔΩΡΟ Γ. ΣΩΦΡΟΝΗ’’

13. Την αριθμ.  πρωτ:  14342/18.08.2020  προσφορά που κατατέθηκε από τον κο ‘’ΙΣΙΔΩΡΟ Γ.

ΣΩΦΡΟΝΗ’’

14. Το με ημερομηνία 31.08.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, το οποίο

απεστάλη

προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 1574/01.09.2020 διαβιβαστικό

έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο η υποβληθείσα από τον κο ΙΣΙΔΩΡΟ Γ. ΣΩΦΡΟΝΗ προσφορά είναι

σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης, πληροί τις προδιαγραφές της σύμβασης και προτείνεται

η  ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω.

Κατόπιν των 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 έλαβε υπόψη:

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

παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19,

- τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2β, περίπτωση γγ και του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016,

- τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.3 του Ν.2121/93,

- την υπ’ αριθμ. 167/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,

- το με ημερομηνία 31.08.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης,

- το γεγονός ότι οι προς ανάθεση υπηρεσίες εντάσσονται στην έννοια της αποκλειστικότητας

διότι μπορούν να παρασχεθούν μόνο από ορισμένο Οικονομικό Φορέα

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει το με ημερομηνία 31.08.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Β. Αναθέτει την υπηρεσία με τίτλο «Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης μηχανογραφικών

εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας ALFAWARE», έναντι του ποσού των 28.350,00 ευρώ,  πλέον

ΦΠΑ 24%,  ήτοι 35.154,00  ευρώ στον κο ΙΣΙΔΩΡΟ Γ.  ΣΩΦΡΟΝΗ,  με έδρα στο ΚΟΡΩΠΙ,  οδός Βασ.

Κωνσταντίνου 161, με ΑΦΜ 045048156, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, διότι:
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- σύμφωνα με το αριθμ.  πρωτ:  14052/12.08.2020  έγγραφο της εταιρείας ‘’ALFAWARE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’’, ο ανωτέρω είναι πιστοποιημένος αντιπρόσωπος της ‘’ALFAWARE

Πληροφορική Α.Ε.’’ και εξουσιοδοτημένος για το έτος 2020 να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και

υποστήριξης στο ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ για τις εφαρμογές κατασκευής της.

- η υποβληθείσα προσφορά του καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και

ευρίσκεται εντός της εκτιμώμενης αξίας που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την

αριθμ.167/2020 απόφασή της.

Γ. Αναθέτει την υπηρεσία με τίτλο «Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης λογισμικού της εταιρείας

«KOSMOS INTELLIGENT SYSTEMS AND SERVICES IKE», έναντι του ποσού των 6.000,00 ευρώ, πλέον

ΦΠΑ 24%,  ήτοι 7.440,00  ευρώ στον κο ΙΣΙΔΩΡΟ Γ.  ΣΩΦΡΟΝΗ,  με έδρα στο ΚΟΡΩΠΙ,  οδός Βασ.

Κωνσταντίνου 161, με ΑΦΜ 045048156, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, διότι:

- σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 14051/12.08.2020 έγγραφο της εταιρείας ‘’Kosmos Intelligent

Systems and Services IKE’’, ο ανωτέρω είναι πιστοποιημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας και

εξουσιοδοτημένος για το έτος 2020 να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης στο ΔΗΜΟ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ για τις εφαρμογές κατασκευής της.

- η υποβληθείσα προσφορά του καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και

ευρίσκεται εντός της εκτιμώμενης αξίας που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την

αριθμ.167/2020 απόφασή της.

Δ. Τον ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που ορίστηκαν στο αριθμ. πρωτ: 12351/24.07.2020 αίτημα

του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στο συνημμένο σε αυτό τεύχος

προδιαγραφών και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.726/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας εργασιών απολύμανσης κτιρίων και

εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 202/2020

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

διενέργειας εργασιών απολύμανσης κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δήμου

Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.  πρωτ:

15477/02.09.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Οικονομικών, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του

άρθρου 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020): «1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την

κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και
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μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων

και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι

σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της

οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια

και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.»

2. τις διατάξεις του Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/Α/03.04.2020): «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»  (Α΄ 42),  β)  της από

11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από

14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του

κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις»

3. 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.

4. την υπ’ αριθ. 55/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 9ΤΚ2ΩΛ1-ΛΞΔ),

με την οποία εγκρίθηκε η 5η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

και προστέθηκε ον ΚΑ δαπανών 20-6262.014 «εργασίες απολύμανσης κτιριακών χώρων Δήμου

Λαυρεωτικής»

5. την ανάγκη εφαρμογής προγράμματος απολύμανσης σε κτήρια και εγκαταστάσεις

αρμοδιότητας του Δήμου Λαυρεωτικής με σκοπό τον περιορισμό της διάδοσης του νέου κορωνοϊού,

για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας

6. την αντικειμενική αδυναμία του Δήμου να εκτελέσει τη συγκεκριμένη εργασία, λόγω της

ιδιαιτερότητας της φύσης της και λόγω έλλειψης επαρκούς  προσωπικού

7. την υπ’ αριθμ. 166/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας

εργασιών απολύμανσης κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δήμου Λαυρεωτικής,

8. την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13900/10.08.2020 σύμβαση παροχής υπηρεσιών που συνάφθηκε σε

συνέχεια της ανωτέρω απόφασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της κας Δήμητρας

Σκουλάξενου του Γεωργίου, ποσού 18.798,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

9. το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη εφαρμογής προγράμματος απολύμανσης

λόγω του απροσδιορίστου της συμπεριφοράς του Covid – 19, καθώς και το γεγονός ότι στο ΚΑ

δαπανών 20-6262.014 υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ποσού 6.000,00 ευρώ

εισηγούμαι

την έγκριση διενέργειας της εργασίας απολύμανσης κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας

Δήμου Λαυρεωτικής στα πλαίσια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
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Ο προγραμματισμός της εργασίας απολύμανσης και τα κτίρια – εγκαταστάσεις, στα οποία θα γίνει η

εφαρμογή θα προσδιοριστούν στη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης δε θα υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες.

Η ανάθεση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.»

Κατόπιν των 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 έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του

άρθρου 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020)

- την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 20-6262.014 του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2020

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15477/02.09.2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών απολύμανσης των κτιρίων και

εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δήμου Λαυρεωτικής από το υπάρχον προσωπικό.

Β. Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών απολύμανσης κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δήμου

Λαυρεωτικής στα πλαίσια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε

ιδιώτη.

Γ. Ορίζει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της.

Δ. Η δαπάνη ύψους 6.000,00  ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑ δαπανών 20-6262.014  του δημοτικού

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Ε. Η ανάθεση της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118

του Ν.4412/2020.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιουλίου 2020

Αρ. Απόφ.: 203/2020

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

πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιουλίου 2020», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής τα ακόλουθα:

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48  του Β.Δ.  της 17  Μαΐου/15  Ιουν.  1959  «Περί

οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού  των Δήμων και Κοινοτήτων» ο δημοτικός ταμίας έχει την
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υποχρέωση να υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στο Δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, Επιτροπή

λογαριασμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου.

 Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται,  ως προς το σκέλος των εσόδων τα

βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη

υπόλοιπα κατ’ είδος εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και διενεργηθείσες

πληρωμές κατ' είδος εξόδου. Επιπλέον, στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα

πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.

Η Ειδική Ταμίας υπέβαλε το αριθμ. πρωτ: 13643/06.08.2020 πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης

μηνός Ιουλίου 2020, το οποίο έχει ως κατωτέρω:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο της 30/06/2020 στις τράπεζες και στο ταμείο: 1.053.557,89 €

Πλέον εισπράξεις Ιουλίου: 834.755,70 €

Μείον πληρωμές Ιουλίου: -813.010,17 €

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/07/2020): 1.075.303,42 €

Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου

σε λογαριασμούς όψεως την 31/07/2020 ανήλθε στο ποσό των 1.066.782,00 €.

Αναλυτικά:

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540046-57 341.613,79 €

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540073-20 5.855,87 €

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/535309-26 36.031,94 €

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003147-05 20.156,01 €

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/004247-10 32.968,87 €

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003906-30 708,02 €

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003352-96 1,07 €

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003353-79 3.293,70 €

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003354-52 6.024,08 €

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003965-95 641,85 €

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003355-36 7,89 €

Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000035 9.366,50 €

Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000086 602.079,31 €

Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 802.002.203.000.330 0,00 €

Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.40.0200036773 6.546,79 €

Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0040.60.0200661421 0,00 €

Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.47.0200048045 27,61 €
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Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογ. 703105500005850 0,00 €

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων GR 5509700011330801740000900 1.458,70 €

Σύνολα: 1.066.782,00 €

Πλέον των ανωτέρω:

1. στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 1.804,67 €

2. στα χέρια των υπολόγων των παγίων προκαταβολών υπάρχει σε λογαριασμούς ειδικού

σκοπού, το ποσό των 6.716,75 €

Αθροιστικά,  τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα ανέρχονταν σε

1.075.303,42 €

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 1.062.878,29 €

και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ 321.600,07 €

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 13,37 €

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 741.264,85 €

ΣΥΝΟΛΑ 1.062.878,29 €

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους 12.425,13 €

αναλύεται ως ακολούθως:

1. Μείον (-) 0,01 € : που αφορά διαφορά που έρχεται από το μήνα Οκτώβριο 2017 και η οποία

βρίσκεται υπό διερεύνηση.

2. Πλέον (+) 0,01 € : που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στην αποπληρωμή της 22ης δόσης του

χρεολυσίου και των τόκων του δανείου για την εκτέλεση έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ» που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ’

αριθμ. 433-00-2001-000035 τραπεζικό λογαριασμό στις 31/10/2018 κατά 39.308,10 €, και τα υπ’

αριθμ. Β 1735 & 1736/19-11-2018 σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους

39.308,11 €.

3. Μείον (-) 40,50 € : ποσό που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18/04/2019

από τον υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό προς την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, και

συγκεκριμένα αφορά προγενέστερο υπόλοιπο σταθερής τηλεφωνίας, το οποίο όμως είχε ήδη
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εξοφληθεί και συνεπώς αναμένεται συμψηφισμός στον επόμενο λογαριασμό καθώς και έκδοση

σχετικού χρηματικού εντάλματος για την τακτοποίηση της διαφοράς.

4. Πλέον (+) 16.000,00 € : που αφορούν τα χρήματα με τα οποία έχουν συσταθεί οι πάγιες

προκαταβολές.

5. Πλέον (+) 13,80 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 22/04/2020 στον

υπ’ αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΠΛΗΡΩΜΗ

ΝΕΡΟΥ», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπή

πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί

ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2020,  θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’  αριθμ.  22/2018

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων

οφειλετών».

6. Πλέον (+) 50,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 22/04/2020 στον

υπ’ αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΠΛΗΡΩΜΗ

ΝΕΡΟΥ», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπή

πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί

ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2020,  θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’  αριθμ.  22/2018

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων

οφειλετών».

7. Πλέον (+) 100,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 27/05/2020 στον

υπ’ αριθμ. 0026.0424.40.0200036773  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει

ελλιπής πληροφόρηση για τον καταθέτη της.  Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ

εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.

22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης

στοιχείων οφειλετών».

8. Πλέον (+) 595,26 € : που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στις

30/07/2020 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα, αφορά τη

διατροφή της κυρίας Κ.Κ. μηνός Ιουλίου, η οποία παρότι μεταφέρθηκε στον προσωπικό λογαριασμό

της προαναφερθείσας κατά την ίδια ημερομηνία, δεν εμφανίστηκε στο extrait της τράπεζας η

μεταφορά αυτή κατά τη διάρκεια του Ιουλίου.

9. Πλέον (+) 26,70 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 28/07/2020 στον

υπ’ αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΣΕ ΚΑΣ», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπή

πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί

ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2020,  θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’  αριθμ.  22/2018
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απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων

οφειλετών».

10. Πλέον (+) 20,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 29/07/2020 στον

υπ’ αριθμ. 0026.0424.40.0200036773  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει

ελλιπής πληροφόρηση για τον καταθέτη της.  Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ

εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.

22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης

στοιχείων οφειλετών».

11. Πλέον (+) 30,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 10/07/2020 στον

υπ’ αριθμ. 0026.0424.40.0200036773  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΤΕΛΟΣ

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2020»,  για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς

υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που

ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2020,  θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’

αριθμ.  22/2018  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω

έλλειψης στοιχείων οφειλετών».

12. Πλέον (+) 100,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 27/07/2020 στον

υπ’ αριθμ. 0026.0424.40.0200036773  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡ.

ΑΠΟ APS eb053ap», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει

ελλιπής πληροφόρηση για τον καταθέτη της.  Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ

εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.

22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης

στοιχείων οφειλετών».

13. Πλέον (+) 22,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 13/07/2020 στον

υπ’  αριθμ.  54004657  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ APS 15601»,  για την

οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση για

τον καταθέτη της.  Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της

έως και τις 31/12/2020,  θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’  αριθμ.  22/2018  απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών».

14. Πλέον (+) 20,10 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 27/07/2020 στον

υπ’ αριθμ. 54004657  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΒ012803», για την

οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση για

τον καταθέτη της.  Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της

έως και τις 31/12/2020,  θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’  αριθμ.  22/2018  απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών».
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15. Μείον (-) 910,42 € : που αφορούν το υπ’  αριθμ.  Α 564/31-07-2020  ισόποσο γραμμάτιο

είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν

αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Ιούλιο.

16. Μείον (-) 3.601,81 € : που αφορούν το υπ’  αριθμ.  Α 568/31-07-2020 ισόποσο γραμμάτιο

είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν

αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Ιούλιο.

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959,

- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 13643/06.08.2020 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Διαπιστώνει την ορθή εκτέλεση της ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιουλίου 2020.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνημάτων

απόψεων του Δήμου Λαυρεωτικής προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και ενώπιον του

Τριμελούς Διοικητικού Δικαστηρίου Αθηνών (υπόθεση Νικολάου Στριλιγκά)

Αρ. Απόφ.: 204/2020

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 «ορισμού

πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνημάτων  απόψεων του Δήμου Λαυρεωτικής προς την

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Δικαστηρίου Αθηνών

(υπόθεση Νικολάου Στριλιγκά)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Την υπ’ αριθμ. 443/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του

κου Ν.  Στριλιγκά διοικητικό πρόστιμο και αποφασίσθηκε η ο οριστική διακοπή λειτουργίας της

Επιχείρησης.

Την υπ’ αριθμ.579/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια

πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος της

απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους,  με σύναψη μισθωτικής σχέσης,  έναντι ανταλλάγματος των

παραλιών «ΧΑΡΑΚΑΣ (2 ΘΕΣΕΙΣ)», «ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΣΣΑ», «ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ», «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» και «2ο

ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ».
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Την υπ’ αριθμ. 797/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία αποφασίσθηκε η οριστική

παύση λειτουργίας και σφράγιση της επιχείρησης του κου Ν. Στριλιγκά.

Την υπ’  αριθμ.108/2020  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία δόθηκε η εντολή και η

πληρεξουσιότητα στους Δικηγόρους Αθηνών κ.κ. Γεώργιο Ν. Κατσαμπέρη και Ναταλία Ι. Κυριακίδου,

προκειμένου να εκπροσωπήσουν το Δήμο Λαυρεωτικής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, κατά

την εκδίκαση της από 25.05.2020  Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων Νομής του Παραθεριστικού

Οικοδομικού Συνεταιρισμού των Εργαζομένων στην Πολεμική Αεροπορία Συν.  Π.Ε.  και του κου

Νικολάου Στριλιγκά (ΓΑΚ 395/2020, ΕΑΚ 19/2020) στη δικάσιμο της 15..06.2020, αλλά και σε κάθε

άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο ή σε συζήτηση κλήσης μετά από ματαίωσή της.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 15504/02.09.2020 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, στο οποίο

αναφέρονται τα κάτωθι:

Ως γνωστόν, με την υπ’ αριθμ. 108/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (σχετικό και

το ΔΥ/12-6-2020 έγγραφό μου) αποφασίσθηκε η ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο ο χειρισμός της

υποθέσεως Νικ. Στριλιγκά κλπ μετά τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 9072 και 9074/12-6-2020 δικόγραφα των:

Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού των Εργαζομένων στην Πολεμική Αεροπορία Συν. Π.Ε.

και Νικολάου Στριλιγκά , ήτοι την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής και την αίτηση μεταρρύθμισης

προσωρινής διαταγής, αντιστοίχως, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.

Σε συνέχεια της αυτής υποθέσεως ο κ. Νικ. Στριλιγκάς έχει απευθυνθεί επανειλημμένως  και

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία και έχει ζητήσει την αποστολή σχετικών απόψεων

του Δήμου.

Προκειμένου ο Δήμος, να αντικρούσει τις απόψεις-ισχυρισμούς του ανωτέρω και ενώπιον

της ΑΔΑ  και λαμβανομένου υπ΄όψη ότι οι υποθέσεις αυτές σχετίζονται απολύτως με τη διαχείριση

των  παραλιών και την εγκατάσταση καντινών κλπ σ’ αυτές,  αρμοδιότητα την οποίαν έχει η ΔΑΝΕΤΑΛ

ΑΕ   και ότι ήδη με το ανακύψαν  σχετικό ζήτημα   έχει ασχοληθεί  άλλο  δικηγορικό γραφείο,

προτείνεται για την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος, να απευθυνθεί στο ίδιο δικηγορικό  γραφείο

προφανώς με εξειδίκευση  και εμπειρία,  προς  εξασφάλιση και  προστασία  των δικαιωμάτων  και

συμφερόντων  του Δήμου,   προκειμένου να του ανατεθεί  η σύνταξη υπομνημάτων απόψεων κλπ

και γενικώς η επιμέλεια και ο χειρισμός του συνόλου της εν λόγω υποθέσεως (πολιτ. δικαστήρια,

ποινικά δικαστήρια, διοίκηση).

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο χειρισμός της υπόθεσης, ήτοι:

- Σύνταξη υπομνήματος απόψεων του Δήμου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

σχετικά με την αρ.  πρωτ:  42605/1097/2020  πρόσκλησή της,  έπειτα από προσφυγή του κου Ν.

Στριλιγκά κατά της αριθμ.443/2020 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής,

- Σύνταξη υπομνήματος απόψεων του Δήμου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

σχετικά με την αρ. πρωτ: 50688/13297/2020 πρόσκλησή της και της συμπληρωματικής με αρ. πρωτ:
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36331/9519/2020, έπειτα από προσφυγή του κου Ν. Στριλιγκά κατά της αριθμ.579/2020 απόφασης

Δημάρχου Λαυρεωτικής,

- Σύνταξη υπομνήματος του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Δικαστηρίου Αθηνών

κατά της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της αριθμ.797/2020 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής που

κατέθεσε ο κος Ν. Στριλιγκάς, καθώς και της αίτησης προσωρινής διαταγής,

στη δικηγόρο Αθηνών κα Ναταλία Ι. Κυριακίδου, λόγω της μεγάλης σημασίας της για τα συμφέροντα

του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι 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 «… ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη

πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε

δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν

δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να

αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία

αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή

δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα

συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η

αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ…».

Στην παρ.1 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται

από Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με  τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που

ισχύουν κάθε φορά.

Η κα Ναταλία Κυριακίδου κατέθεσε προσφορά σύμφωνα με την οποία η αμοιβή της για τη σύνταξη

υπομνημάτων, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, ανέρχεται σε ποσό 1.488,00 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

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, παρ.1, περ. ιθ του Ν.3852/2010,

- την παρ.1 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006,

- το αρ. πρωτ:15504/02.09.2020 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής,

- την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε από τη δικηγόρο Αθηνών, Ναταλία Ι. Κυριακίδου,

- τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 στον ΚΑ δαπανών 00-

6111

και έπειτα από διαλογική συζήτηση
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

Α. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο Αθηνών κα Ναταλία Ι. Κυριακίδου,

προκειμένου να προβεί σε:

- Σύνταξη υπομνήματος απόψεων του Δήμου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

σχετικά με την αρ.  πρωτ:  42605/1097/2020  πρόσκλησή της,  έπειτα από προσφυγή του κου Ν.

Στριλιγκά κατά της αριθμ.443/2020 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής,

- Σύνταξη υπομνήματος απόψεων του Δήμου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

σχετικά με την αρ. πρωτ: 50688/13297/2020 πρόσκλησή της και της συμπληρωματικής με αρ. πρωτ:

36331/9519/2020, έπειτα από προσφυγή του κου Ν. Στριλιγκά κατά της αριθμ.579/2020 απόφασης

Δημάρχου Λαυρεωτικής,

- Σύνταξη υπομνήματος του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Δικαστηρίου Αθηνών

κατά της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της αριθμ.797/2020 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής που

κατέθεσε ο κος Ν. Στριλιγκάς, καθώς και της αίτησης προσωρινής διαταγής,

για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Λαυρεωτικής.

Β. Εγκρίνει την αμοιβή της δικηγόρου ύψους 1.200,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), ήτοι 1.488,00 ευρώ,

σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά της, διότι είναι σύμφωνη με τον Κώδικα Δικηγόρων.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής,  κα Αρετούσα Μακρή ΑΠΕΙΧΕ της ψηφοφορίας,  λόγω της

δικαστικής διένεξης που έχει προκύψει με υπαιτιότητα και των δύο (2)  πλευρών,  η οποία έχει

δημιουργήσει προβλήματα στην περιοχή της παραλίας στο 2ο Λιμανάκι Δασκαλειού.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 15.06.2020 τακτική αγωγή αποζημίωσης της

εταιρείας ADO A.E. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου

Αρ. Απόφ.: 205/2020

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 της ημερήσιας

διάταξης «λήψη απόφασης σχετικά με την από 15.06.2020 τακτική αγωγή αποζημίωσης της

εταιρείας ADO A.E. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 12398/24.07.2020 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, στην

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Με αριθ. πρωτ. 12075/21.07.2020 κοινοποιήθηκε η από 15.06.2020 τακτική αγωγή

αποζημιώσεως της εταιρείας ADO Α.Ε., ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (ΓΑΚ 617/2020), η οποία

στρέφεται κατά του Δήμου Λαυρεωτικής και με την οποία αιτείται την καταβολή νομιμοτόκως ποσού

συνολικά 6.200,00 ευρώ, για την παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας διεκπεραίωσης και
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ολοκλήρωσης αρχιτεκτονικών θεμάτων του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ:

20816/15.11.2017 σύμβαση ανάθεσης εργασιών και την από 07.12.2017 οριστική παραλαβή.

Επειδή από τα στοιχεία που παραθέτει η ενάγουσα στην αγωγή της, επικαλείται αποφάσεις

των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, σύμβαση, κλπ, απαιτείται να μου παρασχεθεί ενημέρωση

εγκαίρως, αλλά και στοιχεία αντικρούσεως, ώστε να μπορέσω να χειρισθώ την υπόθεση προς

όφελος του Δήμου.

Για την περίπτωση παράστασης και αντίκρουσης της ως άνω αγωγής γνωστοποιώ ότι:

Μετά τις τροποποιήσεις  του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 1/1/2016, για την εκδίκαση

των εν λόγω αγωγών, 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, και ολοκλήρωση

της αντικρούσεως των αγωγών, εντός προθεσμίας 100 ημερών από της καταθέσεως αυτών στο

δικαστήριο. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι 4/11/2020, αφού η αγωγή κατατέθηκε στις

24/12/2019.

     Κατόπιν αυτών, για την ως άνω περίπτωση αντιδικίας, παρακαλώ όπως εγκαίρως (και πάντως το

αργότερο μέχρι 30/09/2020, ώστε να προλάβω να συντάξω προτάσεις και να εξετασθούν οι

μάρτυρες με την προβλεπόμενη διαδικασία), να μου χορηγήσετε τα υπάρχοντα στοιχεία για την

αντίκρουση της αγωγής (άποψη της αρμόδιας Υπηρεσίας επί της αγωγής, μάρτυρα που μπορεί να

υποστηρίξει την τυχόν αντίκρουση εκ μέρους του Δήμου, κοκ).».

Ακολούθως,  ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι στις 15

Νοεμβρίου 2017 υπεγράφη η αριθμ. πρωτ: 20816/15.11.17 σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών

μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της εταιρείας «ADO  –  ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ», με το διακριτικό τίτλο “ADO A.E.”, ποσού

5.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 6.200,00 ευρώ, που αφορούσε την παροχή συμβουλευτικής

υπηρεσίας επί διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης αρχιτεκτονικών θεμάτων του Δήμου Λαυρεωτικής,

προκειμένου να βοηθηθεί η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ειδικότερα η ανάθεση αφορούσε:

Πρόγραμμα αναβάθμισης περιβάλλοντος χώρου σχολείων Κερατέας: Έρευνα και καταγραφή των

οικολογικών απαιτήσεων των συγκεκριμένων χώρων, επιλογή και προσαρμογή των βιοκλιματικών

επεμβάσεων στις ιδιαίτερες οικολογικές συνθήκες των περιοχών αυτών έτσι ώστε η αναβάθμιση

τους,  εκτός από αισθητικά και λειτουργικά οφέλη,  να συμβάλλει στην προστασία των σχολικών

συγκροτημάτων από τις αρνητικές επιπτώσεις των θορύβων των ατμοσφαιρικών ρύπων και των

δυσμενών κλιματικών συνθηκών, και κυρίως στην ποιοτική διαβίωση, στην ψυχική και σωματική

υγεία των μαθητών.
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Πρόγραμμα οργάνωσης υποδομής αθλητικών δραστηριοτήτων Κερατέας: Έρευνα και συγκέντρωση

στοιχείων για τον σχεδιασμό αναπτυξιακού προγράμματος στους χώρους υποδομής αθλητικών

δραστηριοτήτων με προτάσεις -παρεμβάσεις τοπιοτέχνησης εξωτερικών χώρων, αναβάθμισης

τεχνολογικού τεχνικού εξοπλισμού, εργασιών συντήρησης υποδομής με στόχο την προώθηση του

αθλητισμού.

Με την υπ’  αριθμ.54/2018 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

επεστράφη αθεώρητο το χρηματικό ένταλμα 82/2018  που αφορούσε την πληρωμή της εταιρεία

ADO  Α.Ε..  διότι από τα δικαιολογητικά του εντάλματος δεν προέκυπτε η αδυναμίας του

υπηρετούντος προσωπικού να εκτελέσει τη συγκεκριμένη εργασία,  ούτε και η τεκμηρίωση της

δαπάνης.

Όπως προκύπτει τόσο από την ανάγνωση της αγωγής, όσο και από τα στοιχεία της Υπηρεσίας

πρόκειται για εργασίες οι οποίες έχουν πράγματι εκτελεστεί. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του

Δήμου Λαυρεωτικής παρέλαβε τις εργασίες, επιβεβαιώνοντας την καλή εκτέλεση αυτών, την τήρηση

των προδιαγραφών, των τυπικών όρων της σύμβασης, καθώς και το συμφωνηθέν τίμημα.

Επειδή η Υπηρεσία δε διαθέτει κάποια αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αντικρουσθεί

η ουσιαστική βάση και τα πραγματικά περιστατικά όπως τα επικαλείται η εταιρεία ‘’ADO Α.Ε.’’ στην

αγωγή της και πιθανολογείται η μη ευδοκίμηση άσκησης ενδίκων μέσων από το Δήμο,  αφού τα

ανωτέρω έχουν πράγματι εκτελεστεί, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να μην καταθέσει ο Δήμος προτάσεις

για την αντίκρουση της αγωγής, εφόσον δεν υπάρχει λόγος αντιδικίας και προς αποφυγή περαιτέρω

δικαστικών διενέξεων και καταβολής επιπρόσθετων δικαστικών εξόδων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1, περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, «Η οικονομική

επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές

αρμοδιότητες:…. ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των

ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά…».

Επιπλέον,  σύμφωνα με την παρ.2 του ιδίου άρθρου «…Για τις περιπτώσεις ιζ', ιη', ιθ' της

προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η

ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης….»

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 με το άρθρο 3 παρ.

1 Ν. 4623/2019 και ισχύει
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- την από 15.06.2020  τακτική αγωγή αποζημίωσης της εταιρείας ADO  A.E.  ενώπιον του

Ειρηνοδικείου Λαυρίου

- την αριθμ. πρωτ: 12398/24.07.2020 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου

- το φάκελο  της ανάθεσης

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει κατά πλειοψηφ ία

ο Δήμος Λαυρεωτικής να μην καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου για την

αντίκρουση της από 15 Ιουνίου 2020 τακτικής αγωγής αποζημίωσης (ΓΑΚ: 617/2020) της εταιρείας

με την επωνυμία «ADO – ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ», με το διακριτικό τίτλο “ADO A.E.”.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Αρετούσα Μακρή ΑΠΕΙΧΕ της ψηφοφορίας.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής

142Α/2020 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.121/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Απόφ.: 206/2020

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 της ημερήσιας

διάταξης περί «απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 142Α/2020 που

εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.121/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών

της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 15480/02.09.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Με την υπ’ αριθμ.121/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 403,01 ευρώ σε βάρος του ΚΑ

δαπανών 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ.

Κερατέας» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

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

υπάλληλος του Δήμου, Στόμης Κωνσταντίνος.

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

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

παρούσας απόφασης.

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 403,01 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου

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

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:
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- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59

Β.Δ/τος

- την υπ’ αριθμ.121/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15480/02.09.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 142Α/2020, το οποίο

εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.121/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έτσι όπως υποβλήθηκε από

τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνο Στόμη, από υπόλογο του ποσού

που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους

2020

Αρ. Απόφ.: 207/2020

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 της ημερήσιας

διάταξης «εισήγηση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους

2020»,  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 03.09.2020  εισήγηση της

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

 Με την υπ. αριθ. 196/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο

Προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2020, ο οποίος επικυρώθηκε με την

υπ.αριθμ.πρωτ.128933/32423/2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και

εγκρίθηκε για την νομιμότητά του, σύμφωνα με την 2219/22.11.19 απόφαση του Παρατηρητηρίου

Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Με τις   υπ’ αριθ. 19/2020, 34/2020, 44/2020, 54/2020 , 55/2020 και  71/2020  Αποφάσεις  του

Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν η 1η έως και η 6η  τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020.

Λαμβάνοντας υπόψιν:

1. Την  Πράξη Επιβολής εισφορών-Π.Ε.Ε του ΙΚΑ, η οποία αφορά την ασφαλιστική

τακτοποίηση σχολικών φύλακων, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.4554/2018 και την εγκύκλιο

αρ.26 του Υπουργείου Εργασίας.

2. Την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ στους Δήμους της χώρας,

για την κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων, σύμφωνα με
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την αριθμ. Πρωτ .ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.20 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1

της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ.

3. Την επικείμενη  είσπραξη ποσού  από την ΔΕΥΑΤΗΛ, που αφορά ρύθμιση οφειλής προς

την ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με την ΚΥΑ 38560/2013.

4. Την υποχρέωση λειτουργίας Πολεοδομικού γραφείου στο Δήμο μας, σύμφωνα με την

κείμενη Νομοθεσία.

5. Την έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’.

6. Τα  μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19.

7. Την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου Λαυρεωτικής

παρακαλούμε για την έγκριση της 7ης τροποποίησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού με τις εξής

απαιτούμενες   μεταβολές:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 27.036,48

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τακτικός Προυπολογισμός

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 1 1211.004 Επιχορήγηση  για λειτουργία 7ης Παιδικής Εξοχής  2.480,00 0,00
κατασκήνωσης Κερατέας

 2 1211.013 Επιχ/ση για κάλυψη  μισθοδοσίας προσωπικού   75.887,00 0,00
καθαριότητας σχολ.μονάδων

 3 1629.002 Απόδοση παρακράτηση .ποσού ΔΕΥΑΤΗΛ 51.477,67 0,00
σύμφ.με ΚΥΑ 38560/2013

 4 2112.011 Τακτ.έσοδα από ΔΕΥΑΤΗΛ συμφ.με την ΚΥΑ 692.388,33 0,00
38560/13

 5 2211.002 Εσοδα από προστιμα 158,00 0,00

 6 4311. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών  14.720,00 0,00
των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
(άρθρο 55 ν. 1946/1991)

837.111,00

2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 7 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού -200.000,00 0,00

 8 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)-100.000,00 0,00
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 9 0511. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν -150.000,00 0,00
1080/80)

 10 0524.001 Εισφορά λόγω επέκτασης ΣΠ Κερατέας -150.000,00 0,00

 11 0713.002 Παράβολα για άδεια μουσικών οργάνων -2.000,00 0,00

 12 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ  -30.000,00 0,00
170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)

 13 1629.003 Απόδοση παρακράτηση ποσού Δ.Ε.Υ.Α. -80.000,00 0,00

 14 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας -31.866,00 0,00

 15 2211.003 Εσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. -158,00 0,00

-744.024,00

3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 16 0,00 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών φοιτητών  2.000,00
κ.λ.π

 17 0,00 00-6071. Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 3.400,00

 18 0,00 00-6117.009 Αμοιβή ορκωτών εκτιμητών 6.200,00

 19 0,00 00-6433. Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 3.000,00
Φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

 20 0,00 00-6453. Λοιπές συνδρομές 2.000,00

 21 0,00 00-6494. Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 10.000,00

 22 0,00 00-6711.014 Υποχρεω.επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας επιτροπής ΚΑΠ 8.684,80

 23 0,00 00-6711.015 Υποχρ.επιχ.Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΠ 6.035,20

 24 0,00 00-6715.007 Επιχορήγηση Νομικού προσώπου  Θορικός 80.000,00

 25 0,00 00-6722. Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού10.000,00
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 26 0,00 00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 3.000,00

 27 0,00 00-6737.007 Προγρ συμβ με την ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ για στελέχωση προσωπικού 21.600,00
πολεοδομικού γραφείου Δήμου   Λαυρεωτικής

 28 0,00 00-6821.005 Λοιπά πρόστιμα & προσαυξήσεις 182.954,00

 29 0,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 2.700,00

 30 0,00 10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και  3.000,00
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

 31 0,00 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 6.500,00

 32 0,00 10-6021.005 Αποδοχές  υπαλ.αορίστου χρόνου σχολικών φυλάκων 6.900,00

 33 0,00 10-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και  3.000,00
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

 34 0,00 10-6051.002 Εργοδ.εισφορές υπερ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 900,00

 35 0,00 10-6051.004 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ τακτικού προσωπικού-υγειονομικό 700,00

 36 0,00 10-6051.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 550,00

 37 0,00 10-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 5.000,00

 38 0,00 10-6461. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 700,00

 39 0,00 10-6654.004 Προμήθεια μελανιών ενότητας Λαυρίου 2.000,00

 40 0,00 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων. 2.500,00

 41 0,00 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ. Πρόγραμ. Βοήθεια στο σπίτι 600,00

 42 0,00 15-6041.001 Μισθοδοσία πρ.καθαριστριών σχολ.μονάδων με σύμβ. 59.985,00

 43 0,00 15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 1.000,00

 44 0,00 15-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 500,00
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 45 0,00 15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 2.148,61

 46 0,00 15-6052.001 Εργοδ' εισφορές ΙΚΑ από πρόγρ.Βοήθεια στο Σπίτι 100,00

 47 0,00 15-6054.003 Εργοδ.εισφορές για καθαρίστριες σχολ.μονάδων 15.902,00

 48 0,00 15-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού) 6.500,00

 49 0,00 15-6261.009 Εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων σε Δημοτικά κτίρια 8.000,00

 50 0,00 15-6681.001 Υλικά φαρμακείου 9.000,00

 51 0,00 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 2.700,00

 52 0,00 20-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000,00

 53 0,00 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ.με σύμβαση αορίστου χρόνου 500,00

 54 0,00 30-6117.018 Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών στον Δήμο Λαυρεωτικής για την  24.800,00
καταγραφή των αναγκών μετακίνησης των δημοτών

 55 0,00 30-6117.019 Αμοιβή μηχανολόγου μηχανικού 3.000,00

 56 0,00 30-6232.003 Μίσθωση οικήματος για στέγαση πολεοδομικού γραφείου 3.600,00

 57 0,00 30-6261.004 Συντήρηση και επισκευή Αβάθμιας εκπαίδευσης 2.330,50

 58 0,00 30-6261.005 Συντήρηση & επισκευή σχολ.κτιρίων  Β εκπαίδευσης 11.619,50

 59 0,00 30-6261.026 Εργασίες προστασίας εργοταξίου γηπέδου Βογιατζή 24.800,00

 60 0,00 30-6262.008 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε .Κερατέας 8.000,00

 61 0,00 30-6262.018 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ.Τ.Κ.Αγ.Κων/νου 8.000,00

 62 0,00 30-6662.015 Προμήθεια σιδήρου για οικοδ.εργασίες 4.800,00

 63 0,00 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 500,00

 64 0,00 35-6693.001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών  4.000,00
εδάφους
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 65 0,00 45-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 100,00

 66 0,00 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00

 67 0,00 15-7135.008 Προμήθεια υαλοπινάκων 5.000,00

 68 0,00 15-7135.012 προμήθεια θερμικών καμερών για τις  σχολ.εγκατ.Κ. Λαυρεωτικής 24.800,00

 69 0,00 15-7135.013 προμήθεια θερμικών καμερών για τις  σχολ.εγκατ.Κ. Κερατέας 24.800,00

 70 0,00 20-7135.009 Προμήθεια κάδων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 12.000,00

 71 0,00 25-7135.007 Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Λαυρίου 8.000,00

 72 0,00 30-7425.047 Παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης των δημοτικών εγκαταστάσεων 5.000,00

 73 0,00 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 10.000,00

 74 0,00 20-8115.001 Διάφορα έξοδα 1.832,00

673.241,61

4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 75 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  -401.554,61
συμβιβαστικών πράξεων

 76 0,00 15-6232.006 Μίσθωμα χώρου για φιλοξενία Π.Β.Β.Μ. -7.100,00

 77 0,00 20-6262.008 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ηλεκτρ/σμού -24.800,00
 κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Κερατέας.

 78 0,00 20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων -3.000,00

 79 0,00 30-6262.024 Εργασίες καθαρισμού παραλιών του Δήμου Λαυρεωτικής -24.800,00

 80 0,00 20-7322.004 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κ.λ.π.Δ.Ε.Κερατέας -24.800,00

 81 0,00 20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες -10.000,00
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 82 0,00 30-7135.023 Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκ/σεων & παιδικών χαρών -24.500,00

 83 0,00 30-7135.024 Προμήθεια & τοποθέτηση θαλάσσιων πλωτών σημαντήρων -10.000,00

 84 0,00 30-7321.012 Κατασκευή δικτύου αποστραγ.&περιφρ.γηπέδου 5χ5 στο -24.800,00
Νυχτοχώρι Δημοτικής Ενότητας  Λαυρίου

 85 0,00 30-7425.046 Παροχή υπηρεσιών τροποποίησης χρήσεων γης Δ. Ε. -24.800,00
Κερατέας

-580.154,61

Σύνολα Τακτικός Προϋπολογισμός 93.087,00 93.087,00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 93.087,00 93.087,00
 :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 27.036,48

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 27.036,48
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 837.111,00

 ΕΣΟΔΑ (-) : -744.024,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 673.241,61

 ΕΞΟΔΑ (-) : -580.154,61

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
 (+/-) :
ΤΕΛΙΚΟ 27.036,48

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

των 61.870.213,38 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

- 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

3η τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

- την υπ’ αριθμ.54/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η

4η τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

- την υπ’ αριθμ.55/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η

5η τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

- την υπ’ αριθμ.71/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η

6η τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

- την από 03.09.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει κατά πλειοψηφ ία

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της έβδομης (7ης) αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού

του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 27.036,48

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τακτικός Προυπολογισμός

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 1 1211.004 Επιχορήγηση  για λειτουργία 7ης Παιδικής Εξοχής  2.480,00 0,00
κατασκήνωσης Κερατέας

 2 1211.013 Επιχ/ση για κάλυψη  μισθοδοσίας προσωπικού   75.887,00 0,00
καθαριότητας σχολ.μονάδων

 3 1629.002 Απόδοση παρακράτηση .ποσού ΔΕΥΑΤΗΛ 51.477,67 0,00
σύμφ.με ΚΥΑ 38560/2013

 4 2112.011 Τακτ.έσοδα από ΔΕΥΑΤΗΛ συμφ.με την ΚΥΑ  692.388,33 0,00
38560/13

 5 2211.002 Έσοδα από πρόστιμα 158,00 0,00

 6 4311. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών  14.720,00 0,00
των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
(άρθρο 55 ν. 1946/1991)

837.111,00

2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 7 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού  -200.000,00 0,00

 8 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)-100.000,00 0,00

 9 0511. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν -150.000,00 0,00
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1080/80)
 10 0524.001 Εισφορά λόγω επέκτασης ΣΠ Κερατέας -150.000,00 0,00

 11 0713.002 Παράβολα για άδιεα μουσικών οργάνων -2.000,00 0,00

 12 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ  -30.000,00 0,00
170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)

 13 1629.003 Απόδοση παρακράτηση ποσού Δ.Ε.Υ.Α. -80.000,00 0,00

 14 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας -31.866,00 0,00

 15 2211.003 Έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. -158,00 0,00

-744.024,00

3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 16 0,00 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών φοιτητών  2.000,00
κ.λ.π

 17 0,00 00-6071. Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 3.400,00

 18 0,00 00-6117.009 Αμοιβή ορκωτών εκτιμητών 6.200,00

 19 0,00 00-6433. Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας  3.000,00
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

 20 0,00 00-6453. Λοιπές συνδρομές 2.000,00

 21 0,00 00-6494. Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 10.000,00

 22 0,00 00-6711.014 Υποχρεω.επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας επιτροπής ΚΑΠ 8.684,80

 23 0,00 00-6711.015 Υποχρ.επιχ.Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΠ 6.035,20

 24 0,00 00-6715.007 Επιχορήγηση Νομικού προσώπου  Θορικός 80.000,00

 25 0,00 00-6722. Εισφορά για εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 10.000,00

 26 0,00 00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 3.000,00

 27 0,00 00-6737.007 Προγρ συμβ με την ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ για στελέχωση προσωπικού  21.600,00
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πολεοδομικού γραφείου Δήμου   Λαυρεωτικής
 28 0,00 00-6821.005 Λοιπά πρόστιμα & προσαυξήσεις 182.954,00

 29 0,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 2.700,00

 30 0,00 10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες &  3.000,00
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

 31 0,00 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 6.500,00

 32 0,00 10-6021.005 Αποδοχές  υπαλ.αορίστου χρόνου σχολικών φυλάκων 6.900,00

 33 0,00 10-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες &  3.000,00
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

 34 0,00 10-6051.002 Εργοδ.εισφορές υπερ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 900,00

 35 0,00 10-6051.004 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ τακτικού προσωπικού-υγειονομικό 700,00

 36 0,00 10-6051.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 550,00

 37 0,00 10-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 5.000,00

 38 0,00 10-6461. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 700,00

 39 0,00 10-6654.004 Προμήθεια μελανιών ενότητας Λαυρίου 2.000,00

 40 0,00 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων. 2.500,00

 41 0,00 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ. Πρόγραμ. Βοήθεια στο σπίτι 600,00

 42 0,00 15-6041.001 Μισθοδοσία πρ.καθαριστριών σχολ.μονάδων με σύμβ. 59.985,00

 43 0,00 15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 1.000,00

 44 0,00 15-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 500,00

 45 0,00 15-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 2.148,61

 46 0,00 15-6052.001 Εργοδ' εισφορές ΙΚΑ από πρόγρ.Βοήθεια στο Σπίτι 100,00

 47 0,00 15-6054.003 Εργοδ.εισφορές για καθαρίστριες σχολ.μονάδων 15.902,00
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 48 0,00 15-6061. Παροχές ένδυσης (εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού) 6.500,00

 49 0,00 15-6261.009 Εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων σε Δημοτικά κτίρια 8.000,00

 50 0,00 15-6681.001 Υλικά φαρμακείου 9.000,00

 51 0,00 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 2.700,00

 52 0,00 20-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000,00

 53 0,00 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ.με σύμβαση αορίστου χρόνου 500,00

 54 0,00 30-6117.018 Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών στον Δήμο Λαυρεωτικής για την  24.800,00
καταγραφή των αναγκών μετακίνησης των δημοτών

 55 0,00 30-6117.019 Αμοιβή μηχανολόγου μηχανικού 3.000,00

 56 0,00 30-6232.003 Μίσθωση οικήματος για στέγαση πολεοδομικού γραφείου 3.600,00

 57 0,00 30-6261.004 Συντήρηση και επισκευή Αβάθμιας εκπαίδευσης 2.330,50

 58 0,00 30-6261.005 Συντήρηση & επισκευή σχολ.κτιρίων  Β εκπαίδευσης 11.619,50

 59 0,00 30-6261.026 Εργασίες προστασίας εργοταξίου γηπέδου Βογιατζή 24.800,00

 60 0,00 30-6262.008 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ. Δ.Ε .Κερατέας 8.000,00

 61 0,00 30-6262.018 Συντήρηση και διαμόρφωση κ.χ.Τ.Κ.Αγ.Κων/νου 8.000,00

 62 0,00 30-6662.015 Προμήθεια σιδήρου για οικοδ.εργασίες 4.800,00

 63 0,00 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 500,00

 64 0,00 35-6693.001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και 4.000,00
βελτιωτικών εδάφους

 65 0,00 45-6051.001 Εργοδοτικές εισφορες ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 100,00

 66 0,00 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00

 67 0,00 15-7135.008 Προμήθεια υαλοπινάκων 5.000,00

 68 0,00 15-7135.012 προμήθεια θερμικών καμερών για τις σχολ.εγκατ. Κ.Λαυρεωτικής 24.800,00
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 69 0,00 15-7135.013 προμήθεια θερμικών καμερών για τις σχολ.εγκατ.Κ.Κερατέας 24.800,00

 70 0,00 20-7135.009 Προμήθεια κάδων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 12.000,00

 71 0,00 25-7135.007 Προμήθεια υλικών άρδευσης για κ.χ. Λαυρίου 8.000,00

 72 0,00 30-7425.047 Παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης των δημοτικών εγκαταστάσεων 5.000,00

 73 0,00 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 10.000,00

 74 0,00 20-8115.001 Διάφορα έξοδα 1.832,00

673.241,61

4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 75 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης -401.554,61
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

 76 0,00 15-6232.006 Μίσθωμα χώρου για φιλοξενία Π.Β.Β.Μ. -7.100,00

 77 0,00 20-6262.008 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων & εγκαταστάσεων -24.800,00
 ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Κερατέας.

 78 0,00 20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων -3.000,00

 79 0,00 30-6262.024 Εργασίες καθαρισμού παραλιών του Δήμου Λαυρεωτικής -24.800,00

 80 0,00 20-7322.004 Φωταγώγηση πλατειών, πάρκων κ.λ.π.Δ.Ε.Κερατέας -24.800,00

 81 0,00 20-7412.002 Ηλεκτρολογικές εργασίες -10.000,00

 82 0,00 30-7135.023 Προμήθεια εξοπλισμού αθλ. Εγκ/σεων & παιδικών χαρών -24.500,00

 83 0,00 30-7135.024 Προμήθεια & τοποθέτηση θαλάσσιων πλωτών σημαντήρων -10.000,00

 84 0,00 30-7321.012 Κατασκευή δικτύου αποστραγ.&περιφρ.γηπέδου 5χ5 -24.800,00
στο Νυχτοχώρι Δημοτικής Ενότητας  Λαυρίου

 85 0,00 30-7425.046 Παροχή υπηρεσιών τροποποίησης χρήσεων γης -24.800,00
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας

-580.154,61
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Σύνολα Τακτικός Προϋπολογισμός 93.087,00 93.087,00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 93.087,00 93.087,00
 :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 27.036,48

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 27.036,48
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 837.111,00

 ΕΣΟΔΑ (-) : -744.024,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 673.241,61

 ΕΞΟΔΑ (-) : -580.154,61

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
 (+/-) :

ΤΕΛΙΚΟ 27.036,48
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την 7η αναμόρφωση παραμένει αμετάβλητο, στο ποσό

των 27.036,48 ευρώ.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής,  κα Αρετούσα Μακρή ΑΠΕΙΧΕ της ψηφοφορίας,  καθώς θα

προκύψουν και άλλες μεταβολές στους ΚΑ εσόδων και δαπανών μέχρι την υποβολή της 7ης

αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού προς ψήφιση και επιφυλάσσεται να εκφράσει τις

απόψεις της κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

‘’Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων’’

Αρ. Απόφ.: 208/2020

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 εκτός ημερήσιας

διάταξης περί «χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ‘’Επισκευή, συντήρηση

σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

Το θέμα συζητείται εκτάκτως διότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν μέχρι την

05.09.2020, ενώ στις 02.09.2020 η ανάδοχος εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έστειλε επιστολή (αρ. πρωτ:

15465/02.09.2020) με την οποία αιτείται την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για

δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 05.11.2020.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το κατεπείγον του

θέματος.

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.

πρωτ:15641/07.09.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα

ακόλουθα:

Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής:

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η διεξαγωγή του ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης

243.212,74  ευρώ (με ΦΠΑ 24% ) ολοκληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 59/2020  απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής περί έγκρισης των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του

αναδόχου.

2. Με την υπ. αρ. 9/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής , εγκρίθηκε

το πρακτικό Νο1 του διαγωνισμού (υπ. αρ. πρωτ.14172/14-9-18), βάσει του οποίου 1ος μειοδότης

ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ , με μέση έκπτωση 17,75 % .
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3. Υπογράφηκε η από 05-05-2020 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και του Δήμου

Λαυρεωτικής με  οικονομικό αντικείμενο 200.042,44 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

4. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της

Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 05-09-2020

Και επειδή:

Ø Οι εργασίες εκτέλεσης του έργου καθυστέρησαν να ξεκινήσουν, λόγο των περιοριστικών μέτρων

κατά της πανδημίας του κορωνοϊού, στις σχολικές μονάδες.

Συγκεκριμένα εκτός από την μετατόπιση της ημερομηνίας παύσης της λειτουργίας, των σχολικών

μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έγινε και μετατόπιση των

ημερομηνιών διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων. Για την εκτέλεση των εργασιών

ταυτόχρονα με την διεξαγωγή μαθημάτων ή εξετάσεων, θα έπρεπε να δεσμευτούν οι επιφάνειες

των αύλειων χώρων, κάτι που θα επέτεινε των συνωστισμό των μαθητών. Συνεπώς οι εργασίες

δεν ξεκίνησαν τις ημερομηνίες που προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα του έργου, αλλά ξεκίνησαν με

καθυστέρηση περίπου δύο μηνών.

Ø Με το υπ’αρ. πρωτ.15465/02-09-2020 έγγραφο ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα για παράταση ως

05-11-2020.

Εισηγούμαστε

Την παράταση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» κατά δύο μήνες από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας δηλαδή από 05-09-

2020 ως 05-11-2020.

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

- 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,  περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις

οποίες «…ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών

και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην

αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση…».

- Την ΠΝΠ 68/Α/20.03.2020 και συγκεκριμένα το άρθρο 6 (Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων)

- Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (προθεσμίες)

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 αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και

ισχύει,

- το άρθρο 60 της ΠΝΠ 68/Α/20.03.2020,
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- το άρθρο 147 του Ν.4412/2016,

- την από 02.09.2020 και με αρ. πρωτ: 14465/02.09.2020 αίτηση της ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’

- το αριθμ. πρωτ: 15641/07.09.2020 έγγραφο της 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

την έγκριση της χρονικής παράτασης της από 05.05.2020 εργολαβικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου

Λαυρεωτικής και της εταιρείας ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» κατά δύο μήνες από

την λήξη της συμβατικής προθεσμίας, δηλαδή έως 5 Νοεμβρίου 2020.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


