
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 36ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 1 από 101

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  3 6 η ς Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΗΣ 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 28 Δεκεμβρίου 2020

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 13:00

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 24.12.2020

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  6

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

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Σταύρος Κρητικός, Αρετούσα Μακρή

Απόντα μέλη  :  1

Ηλίας Στουραΐτης

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Κάλυψη δαπάνης (εξειδίκευση πίστωση) για την προμήθεια κερασμάτων - γλυκισμάτων

στα πλαίσια του εορτασμού των Χριστουγέννων  στο Δήμο Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 323/2020

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 «κάλυψης

δαπάνης (εξειδίκευσης πίστωσης) για την προμήθεια κερασμάτων - γλυκισμάτων στα πλαίσια του

εορτασμού των Χριστουγέννων  στο Δήμο Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 22592/21.12.2020 εισήγηση Γενικής Γραμματέως στην οποία

αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018)

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -

Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των

αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
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2. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 η

εγγεγραμμένη πίστωση στους ΚΑ δαπανών 00-6443 «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών

εορτών» και 00-6434 «λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» είναι γενική και παρίσταται η ανάγκη

εξειδίκευσης αυτής

3. την πρόθεση του Δήμου να προσφέρει μία νότα αισιοδοξίας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για  όλο

τον κόσμο, μοιράζοντας χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα σε συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού

ποσού 2.955,00 ευρώ σε βάρος των ΚΑ 00-6443 (ποσό: 700,00 ευρώ) και 00-6434 (ποσό: 2.255,00

ευρώ) του δημοτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020, το οποίο αφορά τη δαπάνη

για την προμήθεια παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων γλυκισμάτων για τις Δημοτικές Κοινότητες

Κερατέας και Λαυρεωτικής και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

με την εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.955,00 ευρώ, σε βάρος των ΚΑ 00-6443 και 00-

6434 του δημοτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020. Η έγκριση της δαπάνης και η

διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του

Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006

- Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019

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

- Την υπάρχουσα πίστωση στους ΚΑ δαπανών 00-6443  και 00-6434  του δημοτικού

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

- Την αριθμ. πρωτ: 22593/21.12.2020 εισήγηση Γενικής Γραμματέως

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

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. Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης συνολικού ποσού 2.955,00  ευρώ σε βάρος των ΚΑ 00-6443

(ποσό: 700,00 ευρώ) και 00-6434 (ποσό: 2.255,00 ευρώ) του δημοτικού προϋπολογισμού εξόδων

οικονομικού έτους 2020, το οποίο αφορά τη δαπάνη για την προμήθεια παραδοσιακών

χριστουγεννιάτικων γλυκισμάτων για τις Δημοτικές Κοινότητες Κερατέας και Λαυρεωτικής και την

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.

Β. Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από το Δήμαρχο

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με

το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ –
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Αρετούσα Μακρή, μειοψήφησε διότι θεωρεί ότι η δαπάνη είναι πολύ μεγάλη.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016) της προμήθεια λογισμικού και

εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών για τη λειτουργία

των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής, στα πλαίσια της λήψης μέτρων για την αποφυγή της

διάδοσης του κορονοϊού - έγκριση του αρ. πρωτ: 22778/22.12.2020 πρακτικού της Επιτροπής

Διαπραγμάτευσης

Αρ. Απόφ.: 324/2020

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 «ανάθεσης με τη

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ.2γ του

Ν.4412/2016) της προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη έκτακτων και

επιτακτικών αναγκών για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής, στα πλαίσια της

λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού-  έγκριση του αρ.  πρωτ:

22778/22.12.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους

διατάκτες»

2. την παρ.3α του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 A'/11.03.2020) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά

με το Άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α'),  όπου προβλέπεται ότι κατά το διάστημα λήψης των

μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών,

συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων

αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,  οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να

αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση (περ. γ’, παρ. 2, Άρθρο 32, Ν.4412/2016 - ΦΕΚ 147 Α '/08-08-2016)

3. την παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020, με την οποία η παρ. 3 του άρθρου 10 της από

11.3.2020  ΠΝΠ (ΦΕΚ 55  A'),  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2  του Ν.4682/2020  (ΦΕΚ 76  Α'),

διατηρείται σε ισχύ έως τις 28.2.2021

4. το άρθρο 27 ‘’Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως

εργασίας’’ της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64 A/14.03.2020), η ισχύς

του οποίου παρατάθηκε με το άρθρο 58 του Ν.4722/2020

5. την υπ’ αριθμ.97/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία

εγκρίθηκε η 9η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και

ενισχύθηκε ο δαπανών 10-7134  «ηλεκτρονικοί υπολογιστές,  ηλεκτρονικά συγκροτήματα &

λογισμικά»
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6. τo υπ’ αριθμ. πρωτ: 22566/17.12.2020 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προγραμματισμού

Οργάνωσης & Πληροφορικής σχετικά με την προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής

για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου

Λαυρεωτικής, στα πλαίσια της λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού» (ΑΔΑΜ:

20REQ007896439)

7. την υπ’  αριθμ.  Α-1597/2020  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την υπ’

αριθμ.22664/21.12.2020 πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εκδόθηκαν

για το σκοπό αυτό (20REQ007901629)

8. το από 18.12.2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού δαπάνης 24.997,16

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

9. την υπ’ αριθμ. 1211/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η έγκριση του

τεύχους προδιαγραφών

10. την υπ’ αριθμ. πρωτ: 22680/21.12.2020 πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση

11. την αριθμ. πρωτ: 22768/22.12.2020 προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία ‘’SOFLAND

Μ ΕΠΕ’’

12. την υπ’ αριθμ.267/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

έγινε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

13. το αριθμ. πρωτ: 22778/22.12.2020 πρακτικό της ως άνω Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο:

«…η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προτείνει την ανάθεση με την προσφυγή στην διαδικασία της

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και

απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) του

άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, της προμήθειας λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για

τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής, στην εταιρεία ‘’SOFLAND M. ΕΠΕ’’, με έδρα

στο Κορωπί, οδός Ερχείας, με ΑΦΜ 998044816, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, έναντι του ποσού των 24.972.36

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, διότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους

της πρόσκλησης και τις προδιαγραφές που τέθηκαν από τo με ημερομηνία 18.12.2020 τεύχος

τεχνικών προδιαγραφών του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου

Λαυρεωτικής...»

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

- τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2, περ.  γ του Ν.4412/2016 και της περ.  α’  της παρ.3 του

άρθρου 73 του Ν.4412/2016

- την παρ.3α του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 A'/11.03.2020)
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- την παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020

- το από 18.12.2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του Τμήματος Προγραμματισμού

Οργάνωσης & Πληροφορικής

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 22680/21.12.2020 προσφορά της εταιρείας ‘’SOFLAND Μ ΕΠΕ’’

- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 22768.12.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ: 22778/22.12.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

σχετικά με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

(για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής

της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, της προμήθειας

λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής.

Β. Την ανάθεση με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση (για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων

αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)  του άρθρου 32  παρ.  2γ του Ν.  4412/2016,  της

προμήθειας λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου

Λαυρεωτικής,  στην εταιρεία ‘’SOFLAND  M.  ΕΠΕ’’,  με έδρα στο Κορωπί,  οδός Ερχείας,  με ΑΦΜ

998044816, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, έναντι του ποσού των 24.972,36 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

24%,  διότι η προσφορά της είναι πλήρης,  σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και τις

προδιαγραφές που τέθηκαν από τo με ημερομηνία 18.12.2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του

Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Λαυρεωτικής.

ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους

2021

Αρ. Απόφ.: 326/2020

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

προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2021», έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

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.»
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 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

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».

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189

του Ν.4555/2018  και στη συνέχεια τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 12  του Ν.4623/2019,

καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού.

      Στο άρθρο 1 παρ.9 της υπ’ αριθμ.46735 (ΦΕΚ 3170 Β΄/01.08.2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης

με θέμα ‘’Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους

2021 – μερική τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 7028/2004 (Β’253) απόφασης’’, ορίζεται ότι: «τα Ιδρύματα

και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων

καταρτίζουν και ψηφίζουν τον προϋπολογισμό τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται και για

τους Δήμους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου

στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται το ύψος της τακτικής επιχορήγησής τους. Για την κατάρτιση του

προϋπολογισμού των ανωτέρω Νομικών Προσώπων ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο Δήμο

εγγράφεται κατ’ ελάχιστο  το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση

που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι

απαραίτητο για τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου,  τότε εγγράφεται το ποσό που  είναι

εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος (δηλ. το 2020).Σε

περίπτωση που με τον Προϋπολογισμό του Δήμου, που αφορά το έτος 2021 ψηφιστεί τελικώς

εγγραφή διαφορετικού ποσού, το Νομικό Πρόσωπο υποχρεούται  να προβεί άμεσα σε ανάλογη

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του.»

Τέλος,  σύμφωνα με την  παράγραφο 1  του άρθρου 72  του Ν.  3852/2010,  όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «…γ) Εγκρίνει

τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια

προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του

Δήμου.…».

Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω:

Με την υπ’ αριθμ.73/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ έγινε η

κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2021,
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σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’  αριθμ.  46735  (ΦΕΚ 3170/τ.Β’/01.08.2020)  Κοινής Απόφασης των

Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Στη συνέχεια το σχέδιο του προϋπολογισμού ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση

δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των

ΟΤΑ)  στις 07.12.2020,  προκειμένου αυτό να αξιολογήσει το σχέδιο του προϋπολογισμού και να

διαπιστώσει, εάν τούτος είναι ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος, καθώς και να παράσχει την γνώμη του

επ’  αυτού,  η οποία κοινοποιείται στο Δήμο,  στις αρμόδιες για την εποπτεία του αρχές και στους

Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

Με το υπ’  αριθμ.  πρωτ:  972/10.12.2020  έγγραφό του το Παρατηρητήριο Οικονομικής

Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.,  απέστειλε προς το Δήμο Λαυρεωτικής τη γνώμη του επί του σχεδίου του

Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ οικονομικού έτους 2021, συνοδευόμενο από Παράρτημα με

τίτλο «περιγραφή κριτηρίων αξιολόγησης του σχεδίου του Π/Υ οικονομικού έτους 2021». Σύμφωνα

με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, το σχέδιο του προϋπολογισμού δεν έχει τηρήσει τις οδηγίες που

δόθηκαν με την υπ’ αριθμ. 46735/23.07.2020 ΚΥΑ και δεν είναι ισοσκελισμένο.

Επί του ανωτέρω εγγράφου,  η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής, στην από 11.12.2020 εισήγησή της αναφέρει τα ακόλουθα:

Στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 972/10.12.2020 έγγραφό του το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των

Ο.Τ.Α. αναφέρει τα παρακάτω:

Το σχέδιο του π/υ του οικονομικού έτους 2021 του νομικού προσώπου, ενσωματώθηκε στην

ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών την «ημ/νια» 07.12.2020 με

τη σήμανση 44172,0194444444.

      Τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ ώστε να διαπιστωθεί η

ρεαλιστικότητά του προκύπτουν από τις οδηγίες που δόθηκαν με την  46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170

Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

      Σύμφωνα με την παρατήρηση για την Ομάδα Εσόδων I υπάρχει παράβαση της οδηγίας ΚΥΑ και

απαιτείται τροποποίηση του εγγεγραμμένου ποσού των 81.650,00 και συγκεκριμένα μείωση  κατά

28.130,00.

       Για το λόγο αυτό i) μειώνεται το ποσό του Κ.Α. 0434.003 Έσοδα συνδρομών γυμναστηρίων κατά

11.130,00 ευρώ και ii) μειώνεται το ποσό του Κ.Α. 0524.002 Εισφορές από Ωδείο κατά 17.000,00 ευρώ.

       Προς ισοσκέλιση του προϋπολογισμού απαιτείται και διενεργείται ισόποση μείωση των

εγγεγραμμένων δαπανών όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

   Κ.Α. Π/Υ             ΤΙΤΛΟΣ  ΕΞΟΔΟΥ   ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ

15-6117.003 Αμοιβές εκτελεστών μουσικών οργάνων 10.130,00

15-6262.001 Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 5.000,00

15-6265.003 Συντήρηση ηλεκτρ.εξοπλισμού Γυμναστηρίου 5.000,00

15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 8.000,00
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28.130,00

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής έλαβε την υπ’ αριθμ. 74/2020 απόφαση με θέμα «Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού

του Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2021, μετά τη γνώμη του

παρατηρητηρίου», την οποία υποβάλλει προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.

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:

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

40 του Ν.4735/2020

- το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/2018  και

τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4623/2019

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει

- την υπ’  αριθμ.46735/23.07.2020  (ΦΕΚ 3170  Β)  ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και

Εσωτερικών

- την υπ’ αριθμ.73/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 972/10.12.2020 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας

των Ο.Τ.Α.

- την από 11.12.2020 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής

- την υπ’ αριθμ.74/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’,

οικονομικού έτους 2021, όπως καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ.74/2020 απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου και εμφανίζεται στους επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοι

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ –

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Αρετούσα Μακρή ψήφισε τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου έτους 2021

με την παρατήρηση ότι θα πρέπει να καταβληθεί η επιχορήγηση από το Δήμο Λαυρεωτικής, έτσι ώστε

ο προϋπολογισμός να είναι ρεαλιστικός και να εκτελεσθεί χωρίς έλλειμα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού Δαπανών

Οικονομικού Έτους 2021
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Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 Προταθέντα στο
μέχρι 30/9/2020 30/9/2020 Συμβούλιο

00-    . ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

00-6   . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

00-60  . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

00-605 . ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

00-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 500,00 301,84 402,45 500,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-605 500,00 301,84 402,45 500,00
00-607 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 0,00 0,00 0,00 500,00
σεμινάρια

Σύνολο του ΚΑ: 00-607 0,00 0,00 0,00 500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-60 500,00 301,84 402,45 1.000,00
00-61  . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

00-611 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-611 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
00-612 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 10.080,00 7.560,00 9.100,00 2.880,00
230,242 και 248 ΚΔΚ)

Σύνολο του ΚΑ: 00-612 10.080,00 7.560,00 9.100,00 2.880,00
00-616 . ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

00-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων

00-6162.001 Προμήθεια Τραπέζης για τη χρήση συστήματος POS 500,00 31,77 42,36 500,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-6162. 500,00 31,77 42,36 500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-616 500,00 31,77 42,36 500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-61 14.580,00 7.591,77 9.142,36 7.380,00
00-62  . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

00-622 . ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 500,00 72,04 0,00 500,00
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00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 13.000,00 8.144,00 10.956,03 10.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-622 13.500,00 8.216,04 10.956,03 10.500,00
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Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 Προταθέντα στο
μέχρι 30/9/2020 30/9/2020 Συμβούλιο

Σύνολο του ΚΑ: 00-62 13.500,00 8.216,04 10.956,03 10.500,00
00-63  . ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

00-631 . ΦΟΡΟΙ

00-6311. Φόροι τόκων 500,00 19,13 25,51 500,00

00-6312. Λοιποί φόροι

00-6312.001 Φόρος Εισοδήματος 500,00 461,22 461,22 500,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-6312. 500,00 461,22 461,22 500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-631 1.000,00 480,35 486,73 1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-63 1.000,00 480,35 486,73 1.000,00
00-64  . ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

00-643 . ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 8.000,00 6.512,15 0,00 4.880,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-643 8.000,00 6.512,15 0,00 4.880,00
00-644 . ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ

00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 2.222,76 2.222,76 3.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-644 3.000,00 2.222,76 2.222,76 3.000,00
00-646 . ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-646 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
00-649 . ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 0,00 0,00 0,00 20.500,00
συμβιβαστικών πράξεων

00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.000,00 0,00 453,69 5.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-6495. 5.000,00 0,00 453,69 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-649 5.000,00 0,00 453,69 25.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-64 17.200,00 8.734,91 2.676,45 34.580,00
00-65  . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
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00-651 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)

00-6515. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 500,00 63,00 82,50 500,00

Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 Προταθέντα στο
μέχρι 30/9/2020 30/9/2020 Συμβούλιο

Σύνολο του ΚΑ: 00-651 500,00 63,00 82,50 500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-65 500,00 63,00 82,50 500,00
00-68  . ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

00-682 . ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

00-6821. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 500,00 102,40 102,40 500,00

00-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 500,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-682 1.000,00 102,40 102,40 500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-68 1.000,00 102,40 102,40 500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6 48.280,00 25.490,31 23.848,92 55.460,00
00-8   . ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

00-82  . ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

00-822 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

00-8222. Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 125,28 50,40 70,56 34,56
Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

Σύνολο του ΚΑ: 00-822 125,28 50,40 70,56 34,56
00-823 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

00-8231. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ

00-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 313,20 126,00 176,40 86,40

Σύνολο του ΚΑ: 00-8231. 313,20 126,00 176,40 86,40
Σύνολο του ΚΑ: 00-823 313,20 126,00 176,40 86,40
Σύνολο του ΚΑ: 00-82 438,48 176,40 246,96 120,96
Σύνολο του ΚΑ: 00-8 438,48 176,40 246,96 120,96
Σύνολο του ΚΑ: 00 48.718,48 25.666,71 24.095,88 55.580,96
15-    . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.
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15-6   . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

15-60  . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

15-601 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

15-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)

15-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμου Προσωπικού 63.942,47 47.955,47 63.942,47 63.948,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-6011. 63.942,47 47.955,47 63.942,47 63.948,00
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Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 Προταθέντα στο
μέχρι 30/9/2020 30/9/2020 Συμβούλιο

15-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 0,00 0,00 0,00 1.000,00
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Σύνολο του ΚΑ: 15-601 63.942,47 47.955,47 63.942,47 64.948,00
15-602 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

15-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)

15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 102.833,41 78.237,70 102.833,41 98.382,84

Σύνολο του ΚΑ: 15-6021. 102.833,41 78.237,70 102.833,41 98.382,84
Σύνολο του ΚΑ: 15-602 102.833,41 78.237,70 102.833,41 98.382,84
15-604 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)
15-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά

και ειδικά τακτικά επιδόματα)
15-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 62.455,57 52.789,59 52.789,59 43.735,74

15-6041.003 Τακτικές αποδοχές προσωπικού Προγράμματος ¨Απασχόληση μακροχρόνια 0,00 0,00 0,00 48.102,72
ανέργων ηλικίας 55-67¨

Σύνολο του ΚΑ: 15-6041. 62.455,57 52.789,59 52.789,59 91.838,46
Σύνολο του ΚΑ: 15-604 62.455,57 52.789,59 52.789,59 91.838,46
15-605 . ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
15-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

15-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμου προσωπικού 10.485,12 7.771,57 10.485,12 10.363,92

15-6051.002 Εργοδοτικες εισφορές ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ μονίμου προσωπικού 2.909,16 2.181,78 2.909,16 2.909,52

Σύνολο του ΚΑ: 15-6051. 13.394,28 9.953,35 13.394,28 13.273,44
15-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

15-6052.001 Εργοδοτική εισφ.υπαλ.αορίστου χρόνου 25.514,00 19.421,32 25.514,00 25.250,88

Σύνολο του ΚΑ: 15-6052. 25.514,00 19.421,32 25.514,00 25.250,88
15-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 16.310,90 13.530,21 14.742,30 10.850,76

15-6054.003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Προγράμματος 0,00 0,00 0,00 10.662,72
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Σύνολο του ΚΑ: 15-6054. 16.310,90 13.530,21 14.742,30 21.513,48
Σύνολο του ΚΑ: 15-605 55.219,18 42.904,88 53.650,58 60.037,80
Σύνολο του ΚΑ: 15-60 284.450,63 221.887,64 273.216,05 315.207,10
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Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 Προταθέντα στο
μέχρι 30/9/2020 30/9/2020 Συμβούλιο

15-61  . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

15-611 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

15-6115. Αμοιβές λογιστών 15.500,00 6.994,00 11.489,00 11.696,00

15-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία

15-6117.001 Αμοιβ.εκτελ.υπηρ με ιδιότ.ελευθ.επαγγελματία 15.400,00 6.336,40 6.336,40 800,00

15-6117.003 Αμοιβές εκτελεστών μουσικών οργάνων 45.000,00 9.455,00 9.455,00 34.870,00

15-6117.007 Αμοιβές σκηνοθετών 10.000,00 0,00 1.250,00 10.000,00

15-6117.008 Αμοβές ιατρών για ιατρική κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

15-6117.009 Αμοιβή καλλιτεχνικού Δ/ντη Ωδείου 5.000,00 0,00 0,00 0,00

15-6117.011 Αμοιβή ιατρού καρδιολόγου για έκδοση βεβαιώσεων υγείας 3.000,00 1.800,00 1.800,00 3.000,00

15-6117.012 Αμοιβές για συμβάσεις έργου γυμναστών 4.000,00 0,00 0,00 0,00

15-6117.013 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 0,00 0,00 0,00 929,85

15-6117.014 Αμοιβή για κατάρτιση σχεδίων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-6117. 85.400,00 17.591,40 18.841,40 56.599,85
Σύνολο του ΚΑ: 15-611 100.900,00 24.585,40 30.330,40 68.295,85
15-614 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

15-6142. Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου

15-6142.001 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών 3.700,00 0,00 3.695,20 3.700,00

15-6142.002 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου οργάνωσης της λειτουργίας - 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
αξιολόγηση δομών του Ν.Π.Δ.Δ ¨ΘΟΡΙΚΟΣ¨ Δήμου Λαυρεωτικής σύμφωνα με το
αρθ.4 του Ν.4440/2016.

15-6142.003 Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης-προσαρμογής και υποστήριξης ως προς το 1.240,00 0,00 0,00 1.240,00
 νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωνμε αριθ.679/2016
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATIONS- GDPR)

Σύνολο του ΚΑ: 15-6142. 12.940,00 0,00 3.695,20 12.940,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-614 12.940,00 0,00 3.695,20 12.940,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-61 113.840,00 24.585,40 34.025,60 81.235,85
15-62  . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
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15-623 . ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

15-6232. Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

15-6232.001 Μισθώματα κτηρίων 18.699,60 15.540,01 18.648,01 14.918,40

Σύνολο του ΚΑ: 15-6232. 18.699,60 15.540,01 18.648,01 14.918,40
Σύνολο του ΚΑ: 15-623 18.699,60 15.540,01 18.648,01 14.918,40
15-625 . ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

15-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων 1.600,00 0,00 1.500,05 1.700,00

15-6255. Λοιπά Ασφάλιστρα 600,00 0,00 500,01 750,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-625 2.200,00 0,00 2.000,06 2.450,00
15-626 . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

15-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

15-6261.005 Συντήρηση επισκευή κτιρίων αθλητικών εγκαταστάσεων 10.000,00 0,00 0,00 6.500,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-6261. 10.000,00 0,00 0,00 6.500,00
15-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)

15-6262.001 Συντήρηση λοιπών μονιμων εγκαταστάσεων 21.526,36 1.240,00 1.240,00 3.000,00

15-6262.003 Συντήρ. πυροσβεστικών για  μόνιμες   εγκαταστάσεις 500,00 0,00 0,00 800,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-6262. 22.026,36 1.240,00 1.240,00 3.800,00
15-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

15-6264.002 Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής 2.000,00 1.698,80 0,00 2.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-6264. 2.000,00 1.698,80 0,00 2.000,00
15-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού

εξοπλισμού
15-6265.001 Συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 1.000,00

15-6265.002 Συντήρηση μουσικών οργάνων 3.000,00 2.647,40 2.647,40 3.000,00

15-6265.003 Συντήρηση ηλεκτρ.εξοπλισμού Γυμναστηρίου 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-6265. 13.000,00 2.647,40 2.647,40 9.000,00
15-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-626 52.026,36 5.586,20 3.887,40 26.300,00
15-627 . ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)

15-6271. Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

15-6271.001 Αντίτιμο ύδρευσης μισθωμένων ακινήτων του Ν.Π.Δ.Δ. 150,00 0,00 0,00 150,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-6271. 150,00 0,00 0,00 150,00
15-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους 3.500,00 1.560,00 1.560,00 3.500,00

υπηρεσίες
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Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 Προταθέντα στο
μέχρι 30/9/2020 30/9/2020 Συμβούλιο

Σύνολο του ΚΑ: 15-627 3.650,00 1.560,00 1.560,00 3.650,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-62 76.575,96 22.686,21 26.095,47 47.318,40
15-64  . ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

15-641 . ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

15-6414. Μεταφορές εν γένει 1.000,00 768,80 768,80 1.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-641 1.000,00 768,80 768,80 1.000,00
15-646 . ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

15-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 500,00 0,00 0,00 500,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-646 500,00 0,00 0,00 500,00
15-647 . ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

15-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

15-6471.001 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 43.000,00 18.458,00 14.590,40 42.000,00

15-6471.002 Εξοδα θεατρικής ομάδας 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

15-6471.006 Προμήθεια- μεταποίηση στολών 6.600,00 0,00 0,00 5.000,00

15-6471.007 Εξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων.για ηχητική και φωτιστική κάλυψη 12.800,00 0,00 0,00 24.800,00

15-6471.013 Παροχή υπηρεσιών Δημοτικής Φιλαρμονικής και λοιπών τμημάτων μουσικής 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-6471. 89.200,00 43.258,00 39.390,40 98.600,00
15-6472. Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

15-6472.001 Δαπάνες διοργάνωσης 21ου Φεστιβάλ γενικής γυμναστικής 0,00 0,00 0,00 15.000,00

15-6472.002 Δαπάνες σχολικών πρωταθλημάτων 0,00 0,00 0,00 3.000,00

15-6472.005 Διοργάνωση αθλητικών ενασχόλησης Λαυρίου -Κερατέας 10.000,00 7.877,66 0,00 10.000,00

15-6472.006 Δαπάνες διοργάνωσης Αθλητικών ημερίδων Δ.Ε.Κερατέας Δ.Ε.Λαυρίου 500,00 0,00 0,00 0,00

15-6472.007 Διοργάνωση ποδηλατικού γύρου Κερατέας-Καμάριζας 500,00 0,00 0,00 0,00

15-6472.008 Δαπάνη διοργάνωσης αγώνα NIGHT RUN 500,00 0,00 0,00 0,00

15-6472.009 Δαπάνες διοργάνωσης τουρνουά ποδοσφαίρου ομάδων Δ.Ε. Κερατέας- 2.500,00 0,00 0,00 0,00
Δ.Ε.Λαυρίου

Σύνολο του ΚΑ: 15-6472. 14.000,00 7.877,66 0,00 28.000,00
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Σύνολο του ΚΑ: 15-647 103.200,00 51.135,66 39.390,40 126.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-64 104.700,00 51.904,46 40.159,20 128.100,00
15-66  . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 Προταθέντα στο
μέχρι 30/9/2020 30/9/2020 Συμβούλιο

15-661 . ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ

15-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 300,00 0,00 0,00 300,00

15-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00 3.787,71 3.787,71 4.000,00

15-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 4.500,00 4.186,24 4.186,24 4.500,00

15-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.000,00 1.178,00 1.178,00 3.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-661 11.800,00 9.151,95 9.151,95 11.800,00
15-663 . ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

15-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

15-6635. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-663 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
15-664 . ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 91.438,92 42.462,94 42.462,94 82.320,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-664 91.438,92 42.462,94 42.462,94 82.320,00
15-665 . ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ
15-6652. Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 500,00 0,00 0,00 0,00

15-6654. Προμήθεια λοιπού υλικού 500,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-665 1.000,00 0,00 0,00 0,00
15-666 . ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

15-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 8.000,00 5.639,35 5.639,35 7.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-666 8.000,00 5.639,35 5.639,35 7.000,00
15-668 . ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

15-6681. Υλικά φαρμακείου 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00
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Σύνολο του ΚΑ: 15-668 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00
15-669 . ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

15-6692. Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 500,00 0,00 0,00 500,00

15-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

15-6699.001 Προμήθεια αθλητικού υλικού 4.000,00 0,00 0,00 3.500,00

15-6699.002 Προμήθεια λοιπού υλικού για βιβλιοθήκες 3.000,00 0,00 0,00 2.000,00

15-6699.005 Προμήθεια αθλητικού ιματισμού 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 Προταθέντα στο
μέχρι 30/9/2020 30/9/2020 Συμβούλιο

15-6699.007 Προμήθεια αναλωσίμων μουσικής 4.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-6699. 12.000,00 0,00 0,00 8.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-669 12.500,00 0,00 0,00 9.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-66 127.738,92 57.254,24 57.254,24 113.620,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6 707.305,51 378.317,95 430.750,56 685.481,35
15-7   . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

15-71  . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

15-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

15-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

15-7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 4.000,00 0,00 0,00 2.000,00

15-7131.002 Προμήθεια ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων 500,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-7131. 4.500,00 0,00 0,00 2.000,00
15-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 2.000,00 1.786,96 1.786,96 2.000,00

15-7135. Λοιπός εξοπλισμός

15-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 1.468,16 1.468,16 2.000,00

15-7135.002 Προμήθεια μουσικών οργάνων 0,00 0,00 0,00 5.000,00

15-7135.003 Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

15-7135.004 Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

15-7135.005 Προμήθεια εξοπλισμού βεστιαρίου θεατρικής ομάδας 0,00 0,00 0,00 1.000,00
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15-7135.007 Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-7135. 9.000,00 1.468,16 1.468,16 15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-713 15.500,00 3.255,12 3.255,12 19.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-71 15.500,00 3.255,12 3.255,12 19.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7 15.500,00 3.255,12 3.255,12 19.000,00
15-8   . ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

15-81  . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

15-811 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)

15-8115. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 152.425,96 148.993,29 147.460,65 56.850,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-811 152.425,96 148.993,29 147.460,65 56.850,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-81 152.425,96 148.993,29 147.460,65 56.850,00
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Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 Προταθέντα στο
μέχρι 30/9/2020 30/9/2020 Συμβούλιο

15-82  . ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

15-822 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

15-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

15-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 14.165,40 10.442,40 14.165,40 14.562,96

Σύνολο του ΚΑ: 15-8221. 14.165,40 10.442,40 14.165,40 14.562,96
15-8223. Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 45.000,00 17.991,02 32.000,00 45.000,00

15-8224. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

15-8224.001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 4.172,88 2.595,81 4.172,88 1.301,52

15-8224.003 Απόδοση Φ.Π.Α. 2.500,00 1.792,85 0,00 2.500,00

15-8224.004 Απόδοση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 3.000,00 99,45 1.000,00 3.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-8224. 9.672,88 4.488,11 5.172,88 6.801,52
Σύνολο του ΚΑ: 15-822 68.838,28 32.921,53 51.338,28 66.364,48
15-823 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

15-8231. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ

15-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 103.012,54 67.339,96 103.012,54 87.323,42

Σύνολο του ΚΑ: 15-8231. 103.012,54 67.339,96 103.012,54 87.323,42
Σύνολο του ΚΑ: 15-823 103.012,54 67.339,96 103.012,54 87.323,42
15-824 . ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

15-8242. ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

15-8242.004 Κράτηση υπέρ συλλόγου σωματείων 192,00 128,00 192,00 192,00

15-8242.005 Λοιπ. κρατ. υπερ τρ.υπέρ Ενιαίας ΑνεξΑρχ.δημ.συμβ 2.000,00 106,09 1.000,00 2.000,00

15-8242.006 Κρατήσεις από περικοπές υπαλλήλ.που απεργούν 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-8242. 3.192,00 234,09 1.192,00 3.192,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-824 3.192,00 234,09 1.192,00 3.192,00
15-825 . ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

15-8251. Πάγια προκαταβολή 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-825 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-82 179.042,82 104.495,58 159.542,82 160.879,90
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Σύνολο του ΚΑ: 15-8 331.468,78 253.488,87 307.003,47 217.729,90
Σύνολο του ΚΑ: 15 1.054.274,29 635.061,94 741.009,15 922.211,25

Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 Προταθέντα στο
μέχρι 30/9/2020 30/9/2020 Συμβούλιο

  -9   . ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

  -91  . ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

  -911 . ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

  -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.329,64 0,00 0,00 6.155,69

Σύνολο του ΚΑ:   -911 5.329,64 0,00 0,00 6.155,69
Σύνολο του ΚΑ:   -91 5.329,64 0,00 0,00 6.155,69
Σύνολο του ΚΑ:   -9 5.329,64 0,00 0,00 6.155,69

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.108.322,41 660.728,65 765.105,03 983.947,90
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση

Προϋπολογισμού Εσόδων

Έτους 2021



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 36ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 26 από 101

Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2021

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021
Αριθμός

Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 Προταθέντα
στο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 30/9/2020  30/9/2020 Δημ.Συμβούλιο

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

0129. Λοιπά έσοδα από ακίνητα 10.000,00 2.323,05 2.323,05 7.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 012 10.000,00 2.323,05 2.323,05 7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 01 10.000,00 2.323,05 2.323,05 7.000,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.500,00 127,55 170,07 1.500,00

Σύνολο του ΚΑ: 021 1.500,00 127,55 170,07 1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 02 1.500,00 127,55 170,07 1.500,00
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

0434. Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών

0434.002 Εσοδα από καντίνες 7.200,00 2.800,00 3.100,00 7.200,00

0434.003 Εσοδα συνδρομών γυμναστηρίων 33.000,00 4.914,50 4.914,50 13.370,00

Σύνολο του ΚΑ: 0434. 40.200,00 7.714,50 8.014,50 20.570,00
Σύνολο του ΚΑ: 043 40.200,00 7.714,50 8.014,50 20.570,00
Σύνολο του ΚΑ: 04 40.200,00 7.714,50 8.014,50 20.570,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
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052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ

0524. Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012)
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Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2021

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021
Αριθμός

Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 Προταθέντα
στο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 30/9/2020  30/9/2020 Δημ.Συμβούλιο

0524.002 Εισφορές από Ωδείο 50.000,00 11.625,00 11.875,00 23.450,00

Σύνολο του ΚΑ: 0524. 50.000,00 11.625,00 11.875,00 23.450,00
Σύνολο του ΚΑ: 052 50.000,00 11.625,00 11.875,00 23.450,00
Σύνολο του ΚΑ: 05 50.000,00 11.625,00 11.875,00 23.450,00
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

0718. Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους

0718.001  Επιχορήγηση Δήμου 760.000,00 474.000,00 585.000,00 670.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 0718. 760.000,00 474.000,00 585.000,00 670.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 071 760.000,00 474.000,00 585.000,00 670.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 07 760.000,00 474.000,00 585.000,00 670.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0 861.700,00 495.790,10 607.382,62 722.520,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1219. Λοιπές επιχορηγήσεις

1219.001 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ Προγράμματος ¨Απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67¨ 0,00 0,00 0,00 36.077,04

Σύνολο του ΚΑ: 1219. 0,00 0,00 0,00 36.077,04
Σύνολο του ΚΑ: 121 0,00 0,00 0,00 36.077,04
Σύνολο του ΚΑ: 12 0,00 0,00 0,00 36.077,04
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
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162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2021

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021
Αριθμός

Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 Προταθέντα
στο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 30/9/2020  30/9/2020 Δημ.Συμβούλιο

1629. Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1.000,00 0,00 0,00 500,00

Σύνολο του ΚΑ: 162 1.000,00 0,00 0,00 500,00
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

1699. Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.000,00 0,00 0,00 500,00

Σύνολο του ΚΑ: 169 1.000,00 0,00 0,00 500,00
Σύνολο του ΚΑ: 16 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1 2.000,00 0,00 0,00 37.077,04
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

3219. Λοιπά έσοδα

3219.001 Απαίτηση από ΚΑΕ Λαυρίου Απόφαση ΔΣ 116/2019 6.512,15 6.512,15 6.512,15 0,00

Σύνολο του ΚΑ: 3219. 6.512,15 6.512,15 6.512,15 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 321 6.512,15 6.512,15 6.512,15 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 32 6.512,15 6.512,15 6.512,15 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 3 6.512,15 6.512,15 6.512,15 0,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
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41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 14.165,40 11.655,99 14.165,40 14.562,96

4122. Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 125,28 90,72 125,28 34,56

Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2021

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021
Αριθμός

Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 Προταθέντα
στο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 30/9/2020  30/9/2020 Δημ.Συμβούλιο

4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 45.000,00 9.312,09 32.000,00 45.000,00

4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου

4124.001 Λοιπές κρατησεις υπέρ δημοσίου 4.172,88 1.921,09 4.172,88 1.301,52

4124.003 Απόδοση  Φ.Π.Α 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

4124.004 Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 3.000,00 63,19 1.000,00 3.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 4124. 9.672,88 1.984,28 5.172,88 6.801,52
Σύνολο του ΚΑ: 412 68.963,56 23.043,08 51.463,56 66.399,04
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

4131.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 103.325,74 73.531,99 103.325,74 87.409,82
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Σελίδα 31 από 101

Σύνολο του ΚΑ: 4131. 103.325,74 73.531,99 103.325,74 87.409,82
Σύνολο του ΚΑ: 413 103.325,74 73.531,99 103.325,74 87.409,82
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-σωματείο κλπ 192,00 144,00 192,00 192,00

4142.002 Κρατήσεις από περικ.υπαλλήλων που απεργούν 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

4142.004 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων υπέρ Ενιαίας Αρχ.Δημοσίων συμβασεων 2.000,00 62,22 950,00 2.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 4142. 3.192,00 206,22 1.142,00 3.192,00
Σύνολο του ΚΑ: 414 3.192,00 206,22 1.142,00 3.192,00
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Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2021

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021
Αριθμός

Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2020 Προταθέντα
στο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 30/9/2020  30/9/2020 Δημ.Συμβούλιο

Σύνολο του ΚΑ: 41 175.481,30 96.781,29 155.931,30 157.000,86
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 421 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 42 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4 179.481,30 96.781,29 155.931,30 161.000,86
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 58.550,94 58.550,94 58.550,94 56.850,00

5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 0,00 0,00 0,00 6.482,74

Σύνολο του ΚΑ: 511 58.550,94 58.550,94 58.550,94 63.332,74
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

5123. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 17,26 17,26 17,26 17,26

5129. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 60,76 60,76 60,76 0,00

Σύνολο του ΚΑ: 512 78,02 78,02 78,02 17,26
Σύνολο του ΚΑ: 51 58.628,96 58.628,96 58.628,96 63.350,00
Σύνολο του ΚΑ: 5 58.628,96 58.628,96 58.628,96 63.350,00
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ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 1.108.322,41 657.712,50 828.455,03 983.947,90
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 2.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του

δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε δημότες

του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών

Αρ. Απόφ.: 327/2020

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 1ο θέμα εκτός ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 2.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του

δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε δημότες του

Δήμου Λαυρεωτικής λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως, λόγω της ανάγκης καταβολής των χρηματικών

βοηθημάτων σε δημότες για τους οποίους το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι πληρούν τις

προϋποθέσεις.

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

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

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

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

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

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

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

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

ημερήσια διάταξη, προκειμένου να χορηγηθούν τα βοηθήματα σε δημότες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν

σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.

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

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

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

ακόλουθα:

1. Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) «Νέα

αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 και ισχύει

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016  (ΦΕΚ 145  Α/05.08.2016)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από

τους διατάκτες»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')

4. Την υπ’ αριθμ. 120/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με θέμα «έγκριση

χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών»

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα

με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019, το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου
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1  του άρθρου 58  του Ν.  3852/2010  αντικαθίσταται,  ως ακολούθως: «Στην τελευταία αυτή

περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής

για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης».

Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται η λήψη απόφασης προκειμένου να εξειδικευθεί η

πίστωση ποσού 2.000,00  ευρώ,  η οποία είναι εγγεγραμμένη στο δημοτικό προϋπολογισμό

οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» και με

ΚΑ 00-6733 για την καταβολή συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ, το οποίο αφορά ειδικότερα:

- Ποσό: 1.000,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Α. Δ. του Α.

- Ποσό: 1.000,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Ξ. Π. του Κ.

για τους οποίους πληρούνται οι προϋποθέσεις για παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας,

σύμφωνα με τις εκθέσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής και την υπ’

αριθμ.120/2020 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 της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006

- Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019

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

- Την υπ’ αριθμ.120/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και τις συνημμένες

εισηγήσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας

- Την υπάρχουσα πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2020

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Tην εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00-6733

με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» του προϋπολογισμού του Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους κάτωθι:

- Ποσό: 1.000,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Α.Δ. του Α.

- Ποσό: 1.000,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Ξ.Π. του Κ.

Β. Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από το Δήμαρχο

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με

το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει.
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ΘΕΜΑ: Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2021

Αρ. Απόφ.: 328/2020

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 «κατάρτισης του

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής έτους 2021», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 21.12.2020

εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ.34574/05.07.2018 (ΦΕΚ Β’ 2942 και 3635) και

της ανάγκης τροποποίησης των πινάκων στοχοθεσίας  των οικονομικών αποτελεσμάτων 2021,

σύμφωνα με το υπ’αριθ. 61528/28.9.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,  καθορίζεται το

Περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ως κάτωθι:

 Άρθρο 1: Περιεχόμενο και διαδικασία κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)-

Υπόχρεοι κατάρτισης.

1. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA ελέγχει την ορθή εκτέλεση των

προϋπολογισμών των OTA και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι

ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική

Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ

συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους

οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους

απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο

άρθρο 2. Το ΟΠΔ του OTA περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του

Δήμου ή της Περιφέρειας και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

2. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους

στόχους των υπόχρεων φορέων:

α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή

βάση και

β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα.

 Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν

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

στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

3. Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του

έτους. Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η

εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία

κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

4. Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την
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έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του

χρηματικού υπολοίπου.

5. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ

της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών

διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά

του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της

περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος

διαμορφώνεται σε μηδέν (0),  τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του OTA  μέσω της

υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν o OTA έχει καταρτίσει πλεονασματικό

προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος

οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του

αποθεματικού).

6. Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες

υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά

τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι

εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών

διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο

της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής

αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου 3. Η στοχοθέτηση του ύψους των

απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές : α) Αρχή της κατά προτεραιότητα

εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ και β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού.

Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψος των

απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ισούται με μηδέν (0).

7. Οι πρότυποι πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας ανά κατηγορία υπόχρεου φορέα (Σ.1-

ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ, Σ.2 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ_ΝΠΔΔ, Σ.3 - ΝΠΙΔ_ ΤΑΜΕΙΑΚΗ) επισυνάπτονται στην παρούσα και

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  Οποιαδήποτε παρέμβαση στη δομή των πινάκων ή στους

τύπους που περιέχονται στα σκιασμένα κελιά αυτών καθιστά το ΟΠΔ αυτοδίκαια άκυρο. Οι πίνακες

στοχοθεσίας αναρτώνται, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ του ΤΠΕΣ, στην ιστοσελίδα του

υπουργείου. Στην περίπτωση τροποποίησης της αντιστοίχισης των κατηγοριών (γραμμών) των

πινάκων με τους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, η ίδια ως άνω υπηρεσία μεριμνά για την

έγκαιρη ανάρτηση των τροποποιημένων πινάκων και για την ενημέρωση των υπόχρεων φορέων και

των αρμόδιων για τον έλεγχο τους αρχών.

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και δημοσίευσης ΟΠΔ

1. Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον

προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ. Οι πίνακες

στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του OTA, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους
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OTA προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.

2. Κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, οι στατιστικοί ανταποκριτές

αναρτούν τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ

μέσω του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών

προσώπων της αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους.

3. Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και κατά τον

τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό.

4. Τα οριζόμενα στις ως άνω παραγράφους ισχύουν και για την αναμόρφωση του ΟΠΔ.

5. Τα εγκεκριμένα ΟΠΔ των OTA αναρτώνται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ με

μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ. Επίσης, το ΟΠΔ αναρτάται

στην ιστοσελίδα του οικείου OTA.

Το παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του ΟΠΔ την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ

και των νομικών προσώπων μέσω του κόμβου Διαλειτουργικότητας ενώ αν  δεν υποβληθεί είναι

δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής

επιχορήγησης του OTA από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)> για όσο χρόνο καθυστερεί η

αποστολή του.

Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλλουμε σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021 του

Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ για την οριστική κατάρτιση του από την Οικονομική

Επιτροπή, προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση και στην συνέχεια να αποσταλεί στο Δημοτικό

Συμβούλιο προς ψήφιση.

Με βάση τα ανωτέρω, ελήφθη η υπ’ αριθμ.75/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του

ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ με θέμα «κατάρτιση και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΝΠΔΔ

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2021».

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε το σχέδιο του Ολοκληρωμένου

Προγράμματος Δράσης του Δήμου Λαυρεωτικής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η οριστική

κατάρτισή του για να ενσωματωθεί μαζί με το ΟΠΔ των Νομικών Προσώπων και στη συνέχεια να

αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Το άρθρο 4 του Ν.4111/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 202 του Ν.4555/2018

- Την αριθμ. 7261/22.2.2013  ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

- Την αριθμ. οικ.34574/18 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

- Την από 21.12.2020  εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τον πίνακα

στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Λαυρεωτικής

- Την υπ’ αριθμ. 75/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου

Λαυρεωτικής και τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Καταρτίζει το Ενιαίο Σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)  έτους 2021  του Δήμου

Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.

Β. Υποβάλλει αυτό προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής» στην

Πρόσκληση ΑΤ05 στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των

πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»

Αρ. Απόφ.: 329/2020

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 «αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης

με τίτλο ‘’Αγροτική Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής’’ στην Πρόσκληση ΑΤ05 στον άξονα

προτεραιότητας: ‘’Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των

οικισμών’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 22883/24.12.2020

εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 14575/24.07.2020  Πρόσκληση ΑΤ05 και τις τροποποιήσεις αυτής, του

Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», οι Δήμοι

της χώρας καλούνται να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης.

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων για :

την υλοποίηση έργων που αφορούν βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την

ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και

ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς

προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια

του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση

μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ.) συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση εργασιών βελτίωσης των υφιστάμενων

αγροτικών οδών, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών

τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.), εργασίες διαμόρφωσης

του καταστρώματος με συμπυκνωμένο υλικό, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις κλπ. Δεν

χρηματοδοτούνται οι συνήθεις εργασίες συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) των οδών.

Στις περιπτώσεις υφιστάμενων αγροτικών οδών που διαθέτουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της

τυπικής αγροτικής οδού και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες χωματουργικές εργασίες για την διαμόρφωσή
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τους πριν την ασφαλτόστρωση, είναι δυνατή η χρηματοδότηση προμήθειας ασφάλτου και υλικού

βάσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου από το Δήμο με ίδια μέσα.

Επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνονται δρόμοι που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και

αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται δρόμοι

χαρακτηρισμένοι ως δασικοί.

Η δράση εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 150.000.000,00 ευρώ(€).

Σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση,  κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1)

Αίτησης χρηματοδότησης που δύναται να περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα, με ελάχιστο

αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 200.000 € (προ ΦΠΑ).

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

ü Ο Δήμος Λαυρεωτικής θα υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤ05»

ü Στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης θα περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση της οριζόντιας επικουρικής

πράξης για τις Υπηρεσίες Συμβούλου ύψους 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 6.200,00€, που θα αφορά

στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο

πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

ü το αίτημα ένταξης θα πρέπει να συνοδεύεται από απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση

της υποβολής αιτήματος  στο εν λόγω πρόγραμμα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Ø Την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου

Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», Πρόσκληση ΑΤ05 με τίτλο πράξης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤ05»

Ø Την αποδοχή συνολικού ανώτατου ποσού χρηματοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλεφθούν στο

σχετικό Τεχνικό Δελτίο Έργου.

Ø Την κάλυψη της τυχόν προκύπτουσας οικονομικής διαφοράς του προϋπολογισμού του  έργου  μετά

την  δημοπράτηση του, από το ποσό χρηματοδότησης του από το Πρόγραμμα.

Ø Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή των

σχετικών τεχνικών δελτίων και κάθε απαιτούμενου εγγράφου για την υποβολή της πρότασης και

την αποδοχή της αιτούμενης χρηματοδότησης..

Συνημμένα:  Η πρόσκληση ΑΤ05 και η 1η τροποποίηση της»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1  του άρθρου 72  του Ν.2852/2010,  όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του άρθρου 40  του Ν.4735/2020,  η Οικονομική Επιτροπή «…η)

Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση

δράσε- ων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή
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χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως

αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης…».

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

- Την με αρ. πρωτ. 14575/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ05 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

(ΑΔΑ: 9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3),

- Την αριθμ. πρωτ: 22883/24.12.2020 εισήγηση 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

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη

λειτουργία των πόλεων,  της υπαίθρου και των οικισμών»,  στο πλαίσιο της υπ’  αριθμ.

14575/24.07.2020 πρόσκλησης ΑΤ05, με τίτλο:  «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία», για

τη χρηματοδότηση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤ05», ποσού

9.300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Β. Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’   αριθμ.

14575/24.07.2020 πρόσκληση ΑΤ05.

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, ως νόμιμο εκπρόσωπο

του Δήμου για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την

ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις

απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016) του έργου ‘’Ασφαλτόστρωση

δρόμων εξυπηρέτησης δομής μεταναστών» - έγκριση του αριθμ. πρωτ: 23047/28.12.2020

πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

Αρ. Απόφ.: 330/2020

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 «ανάθεσης με τη

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ.2γ του

Ν.4412/2016) του έργου ‘’Ασφαλτόστρωση δρόμων εξυπηρέτησης δομής μεταναστών» - έγκριση του
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αριθμ. πρωτ: 23047/28.12.2020 πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης» έθεσε υπόψη των μελών

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

O Δήμος Λαυρεωτικής λειτουργεί ανοιχτή Δομή φιλοξενίας προσφύγων (Hot Spot Σουνίου)

για το οποίο έχει παρατηρηθεί ότι οι μετανάστες είναι εκτεθειμένοι και διατρέχουν κίνδυνο

ατυχήματος εξαιτίας της καθημερινής πεζοπορίας στην κεντρική λεωφόρο Λαυρίου – Σουνίου λόγω

της έλλειψης χώρου για τους πεζούς κατά μήκος του δρόμου και της ταχείας κυκλοφορίας των

αυτοκινήτων. Οι δρόμοι που οδηγούν προς την θάλασσα – έξοδοι διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς,

είναι χωματόδρομοι κακής βατότητας.

Μελετώντας την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 109/2020

μελέτη για το έργο  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ»,  με την

οποία προτείνεται η ασφαλτόστρωση των χωματόδρομων με σκοπό την διοχέτευση της κυκλοφορίας

των  μεταναστών από την κεντρική λεωφόρο σε  παράπλευρες οδούς αλλά και την χρήση αυτών των

οδεύσεων  κατά την εκκένωση της δομής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι δρόμοι αυτοί στο μεγαλύτερο τους μήκος (συνολικά 610 μ) εκτός από κάποια μικρά τμήματα που

είναι ήδη τσιμεντοστρωμένα και ασφαλτοστρωμένα, πρέπει να ασφαλτοστρωθούν για την βελτίωση

της βατότητας τους ώστε να είναι κατάλληλοι και ασφαλείς να χρησιμοποιηθούν από όλες τις

ηλικιακές ομάδες των μεταναστών καθώς και από άτομα με κινητικά προβλήματα (οικογένειες με

μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι  κ.α.).

Στις 12-10-2020  με την υπ’  αριθμ.  πρωτ.  1238/20209  απόφαση του Υπουργού

Μετανάστευσης και Ασύλου χρηματοδοτήθηκε  το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ» με ποσό  45.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω των πλημμυρικών  φαινομένων ΙΑΝΟΣ και ΚΙΡΚΗ που

έπληξαν τον Δήμο μας,  παρατηρήθηκαν έντονες διαβρώσεις και επικίνδυνες καθιζήσεις στους

δρόμους της μελέτης καθιστώντας  επιτακτική ανάγκη την άμεση αντιμετώπιση αυτών των

καταστροφών.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Την υπ΄ αρ.  13/2020  απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου ΔΚ Λαυρεωτικής με την οποία

ζητείται η άμεση αποκατάσταση του δρόμου αυτού,  λόγω του ότι εγκυμονεί κινδύνους για

ανθρώπινες ζωές

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 22407/17.12.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών με θέμα «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ», το οποίο

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ007885462

3. Την υπ’ αριθμ.109/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο:

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης

89.999,99 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
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4. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 64-7323.003 του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2020

5. Την αριθμ. πρωτ: 22783/22.12.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Δήμου Λαυρεωτικής περί εγγραφής σχετικής πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού

έτους 2021

6. Την υπ’ αριθμ.1226/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί έγκρισης ανάληψης

πολυετούς υποχρέωσης

7. Την υπ’  αριθμ.  Α-1611/2020  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την αριθμ.  πρωτ:

22833/23.12.2020 πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εκδόθηκαν για

το έτος 2020 (ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 20REQ007930840)

8. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 «…γ) στο μέτρο που είναι απολύτως

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την

αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές,

κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι

αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση

να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

9. Τις διατάξεις του άρθρου 32 Α του Ν.4412/16 «…Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής

των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221

παράγραφοι 8  και 9,  οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32:  α)  ……  β)  λόγω του επείγοντος

χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2.… Στις περιπτώσεις α΄

και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου

υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της

σύμβασης…»

10. Την αριθμ. πρωτ: 22838/23.12.2020 πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση

11. Την αριθμ. πρωτ: 22900/24.12.2020 προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ

Α.Ε.»

12. Την αριθμ. πρωτ: 22901/24.12.2020 προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία «ΑΚΛΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

13. Την υπ’ αριθμ.267/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

έγινε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 23047/28.12.2020 πρακτικό της ως άνω Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο  «…η

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προτείνει την ανάθεση με την προσφυγή στην διαδικασία της

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.

4412/2016), της κατασκευής του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ», στην εταιρεία ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία’’, με το διακριτικό τίτλο ‘’ΥΡΙΑ
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ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’,  με έδρα στην Αθήνα,  Θέτιδος 6, με ΑΦΜ 099364656, Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ Αθηνών,  νομίμως

εκπροσωπούμενη από τον κ. Αθανάσιο Πυρπυρή του Δημητρίου, έναντι του ποσού των 70.403,22

ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης και πλέον συμφέρουσα βάσει τιμής, σύμφωνη

με τους όρους της πρόσκλησης και τις προδιαγραφές που τέθηκαν από την αριθμ. 109/2020 μελέτη

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής...»

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

αποφασίσουν σχετικά με την ανάθεση του έργου με τη διαδικασία της προσφυγής στη

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, διότι  το έργο αφορά σε αποκατάσταση ζημιών

από φυσική καταστροφή που σε καμία περίπτωση δεν απορρέει από ευθύνη του Δήμου και δεν είναι

δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στις ανοικτές,  κλειστές ή ανταγωνιστικές

διαδικασίες με διαπραγμάτευση για την αποκατάσταση και καλή επαναλειτουργία των υποδομών.

Η αποκατάσταση των εκτεταμένης εμβέλειας ζημιών, είναι επιτακτική ώστε να αποκατασταθούν οι

δρόμοι, να καταστούν  πλήρως λειτουργικοί και ασφαλείς κατά την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων

και συνιστά κατεπείγουσα ανάγκη,  η ικανοποίηση της οποίας δεν επιτρέπει την τήρηση χρονικών

προθεσμιών. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα για επίσπευση της διαδικασίας σύναψης της

σύμβασης επιβάλλεται η χρήση των διατάξεων του νέου άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με

το οποίο η αξιολόγηση των προσφορών και η ανάθεση της σύμβασης να γίνει σε ενιαίο στάδιο.

Η ανάγκη αυτή συνδέεται αιτιωδώς με το απρόβλεπτο γεγονός των έντονων καιρικών φαινομένων,

που έπληξαν την περιοχή μας διότι οι ζημιές, που πρόκειται να αποκατασταθούν με το συγκεκριμένο

έργο, προκλήθηκαν από αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

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

- τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2, περ.  γ του Ν.4412/2016 και της περ.  α’  της παρ.3 του

άρθρου 73 του Ν.4412/2016

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1238/20209/12.10.2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και

Ασύλου

- την υπ’ αριθμ.109/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

- την αριθμ. πρωτ: 22900/24.12.2020 προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ

Α.Ε.»

- την αριθμ. πρωτ: 22901/24.12.2020 προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία «ΑΚΛΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 23047/28.12.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α
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Α. Την έγκριση της υπ’  αριθμ.109/2020  μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  με τίτλο

«ασφαλτόστρωση δρόμων εξυπηρέτησης δομής μεταναστών» προϋπολογισμού δαπάνης 89.999,99

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Β. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ: 23047/28.12.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

σχετικά με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

λόγω κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016), της ανάθεσης του έργου «ασφαλτόστρωση

δρόμων εξυπηρέτησης δομής μεταναστών».

Γ. Την ανάθεση με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016), της κατασκευής του έργου

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ», στην εταιρεία ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Ανώνυμη Εταιρεία’’, με το διακριτικό τίτλο ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’, με έδρα στην Αθήνα, Θέτιδος 6, με

ΑΦΜ 099364656, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Αθανάσιο Πυρπυρή του

Δημητρίου,  έναντι του ποσού των 70.403,22 ευρώ,  πλέον ΦΠΑ 24%,  ήτοι 87.299,99 ευρώ,  γιατί η

προσφορά της είναι πλήρης και πλέον συμφέρουσα βάσει τιμής,  σύμφωνη με τους όρους της

πρόσκλησης και τις προδιαγραφές που τέθηκαν από την αριθμ.  109/2020  μελέτη της Τεχνικής

Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής.

Δ. Η δαπάνη για την εκτέλεση του έργου θα βαρύνει τον ΚΑ δαπανών 64-7323.003 του δημοτικού

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και τον αντίστοιχο ΚΑ δαπανών οικονομικού έτους 2021

(ΑΑΥ: Α-1611/2020, Απόφαση 1226/2020 έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης).

Ε. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, να υπογράψει τη

σύμβαση εκτέλεσης του έργου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους

2020 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 331/2020

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 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

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

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

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις

κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί

ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως

εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως
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αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων

δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων

πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και

άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να

καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί

απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται

εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και

άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή

εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω

προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως

των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου

αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του

παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν

τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός.  Συνεπώς,  για την έκδοση της

τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και

διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με

το ως άνω έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει

να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα-  και δη την

προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της

απόφασης αναμόρφωσης.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η

τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας,  όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία,  για τον

προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1  του άρθρου 72  του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87Α)  «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του άρθρου 40  του Ν.4735/2020  και ισχύει,  η Οικονομική

Επιτροπή «…γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς,

ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των

νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.…».

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
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- 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.

- 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.

- Την υπ’ αριθμ.54/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του Νομικού Προσώπου.

- Την υπ’ αριθμ. 113/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση του Νομικού Προσώπου.

- Την υπ’ αριθμ. 220/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η 3η αναμόρφωση του Νομικού Προσώπου.

- Την υπ’ αριθμ. 265/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η 4η αναμόρφωση του Νομικού Προσώπου.

- Την υπ’ 76/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ περί έγκρισης

της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2020, με τις

κάτωθι μεταβολές:

Αύξηση των παρακάτω Κ.Α Εξόδων:

1. Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6492 που αφορά «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» κατά 6.506,46 ευρώ, προκειμένου να γίνει λογιστική

τακτοποίηση του ποσού,  το οποίο βάσει του υπ’  αριθμ.  πρωτ.  100590066_20 εγγράφου της Ε.Τ.Ε.

(Κατ/μα Λαυρίου)  με θέμα την «Αναγκαστική Κατάσχεση εις χείρας Ε.Τ.Ε.,  ως τρίτης από την

Παπαδοπούλου Ευσεβία του Ευαγγέλου», η Τράπεζα σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 5539/2020 απόφασης

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προέβη στις 03.12.2020  σε απόδοσή του στην ως άνω

κατασχούσα.

Προς κάλυψη του ποσού αυτού μειώνονται οι κάτωθι  Κ.Α. Εξόδων:

i)  Κ.Α. 15-6661 που αφορά «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» κατά 506,46 ευρώ

ii) Κ.Α. 15-7135.009 που αφορά «Προμήθεια εξοπλισμού Δομών Μουσικών Συνόλων» κατά 6.000,00

ευρώ

2. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-8221 που αφορά «Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών» κατά 1.233,67

ευρώ με ισόποση αύξηση του Κ.Α. Εσόδων 4121 που αφορά «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών»,

προκειμένου να καλυφθούν οι αποδόσεις του φόρου έως το τέλος του έτους.

 Μετά την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης, το αποθεματικό του προϋπολογισμού έτους 2020 του

Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’, παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 5.329,64 ευρώ.
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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 τροποποιήθηκε και ισχύει

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

- την υπ’ αριθμ. 76/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πέμπτη (5η) Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με

την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2020, όπως αυτή εμφανίζεται αναλυτικά κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 5.329,64

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 1 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 1.233,67 0,00

1.233,67

2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 2 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 6.506,46
συμβιβαστικών πράξεων

 3 0,00 15-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 1.233,67

7.740,13

3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 4 0,00 15-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων -506,46

 5 0,00 15-7135.009 Προμήθεια εξοπλισμού Δομών Μουσικών Συνόλων -6.000,00

-6.506,46

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.233,67 1.233,67
:
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 5.329,64

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 5.329,64
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 1.233,67

 ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 7.740,13

 ΕΞΟΔΑ (-) : -6.506,46

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
 (+/-) :

ΤΕΛΙΚΟ 5.329,64
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016) της μίσθωσης μηχανήματος έργου

για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και απομάκρυνσης φερτών υλικών από τις πληγείσες από

την πυρκαγιά της 9ης Σεπτεμβρίου 2020 περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας - έγκριση του

αρ. πρωτ: 23017/28.12.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

Αρ. Απόφ.: 332/2020

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 «ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

(άρθρο 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016) της μίσθωσης μηχανήματος έργου για την εκτέλεση εργασιών

καθαρισμού και απομάκρυνσης φερτών υλικών από τις πληγείσες από την πυρκαγιά της 9ης

Σεπτεμβρίου 2020 περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας - έγκριση του αρ. πρωτ:

23017/28.12.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. την από 10.09.2020  ανακοίνωση Γενικής Γραμματίας Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης

περιοχών της Ανατολικής Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

2. την αριθμ.6685/2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ

3880/Β/11.09.2020) με θέμα «Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των

Δημοτικών Ενοτήτων Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδος και Καλυβίων - Θορικού του Δήμου

Σαρωνικού και της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Π.Ε. Ανατολικής

Αττικής της Περιφέρειας Αττικής», η ισχύς της οποίας είναι μέχρι την 9η Μαρτίου 2021.

3. Το αριθμ. πρωτ: 19395/30.10.2020 αίτημα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των ζημιών

που προκλήθηκαν στο Δήμο Λαυρεωτικής από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 9.9.2020.

4. Την αριθμ. πρωτ: 79020/18.11.2020 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ‘’Χρηματοδότηση του Δήμου

Λαυρεωτικής του Ν. Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που

προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 «…γ) στο μέτρο που είναι απολύτως

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την

αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές,

κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι

αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση

να απορρέουν από δική τους ευθύνη.».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 32 Α του Ν.4412/16 «…Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής

των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221

παράγραφοι 8  και 9,  οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32:  α)  ……  β)  λόγω του επείγοντος
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χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2.… Στις περιπτώσεις α΄

και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου

υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της

σύμβασης…».

7. Το άρθρο 67 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014), σύμφωνα με το οποίο καταργήθηκαν

οι ειδικές διατάξεις περί μίσθωσης κινητών πραγμάτων εκ μέρους των Δήμων.

8. Την αριθμ. πρωτ: 22726/22.12.2020 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί αναγκαιότητας

εκμίσθωσης μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση φερτών υλικών που

μεταφέρονται από τις καμένες περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας.

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 22773/22.12.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών με θέμα ‘’μίσθωση μηχανημάτων έργου’’, προϋπολογισμού δαπάνης 24.651,20 ευρώ, το

οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ007911479.

10. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 20-6233.002 του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2020.

11. Την αριθμ. πρωτ: 22896/24.12.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Δήμου Λαυρεωτικής περί εγγραφής σχετικής πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού

έτους 2021.

12. Την υπ’ αριθμ.1242/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί έγκρισης ανάληψης

πολυετούς υποχρέωσης.

13. Την αριθμ.  Α-1622/2020  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την αριθμ.  πρωτ:

22963/24.12.2020 πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

(ΑΔΑΜ:20REQ007932042).

14. Tην υπ’ αριθμ.202/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «μίσθωση

μηχανημάτων έργου», προϋπολογισμού δαπάνης 24.651,20 ευρώ.

15. Την υπ’ αριθμ.1241/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η έγκριση της

ανωτέρω μελέτης.

16. την υπ’ αριθμ. πρωτ: 23032/24.12.2020 πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση χωρίς

προηγούμενη διαπραγμάτευση.

17. την υπ’  αριθμ.  πρωτ:  23034/24.12.2020  προσφορά που κατατέθηκε από τον κο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΟΥΝΑ.

18. την υπ’ αριθμ.267/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

έγινε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

19. το υπ’ αριθμ. πρωτ: 23107/28.12.2020 πρακτικό της άνω Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο

«…η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προτείνει την ανάθεση με την προσφυγή στην διαδικασία της

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.

4412/2016), της υπηρεσίας «μίσθωση μηχανήματος έργου με χειριστή», για την εκτέλεση εργασιών
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καθαρισμού και απομάκρυνσης φερτών υλικών που μεταφέρονται προς τις πληγείσες καμένες

περιοχές της πυρκαγιάς της 9ης Σεπτεμβρίου 2020 προς τα γύρωθεν αγροτεμάχια και τους αγροτικούς

δρόμους λόγω των συχνών βροχοπτώσεων, στον κο ΝΤΟΥΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

χωματουργό,  με έδρα στην Κερατέα,  οδός Γρηγορίου Ε’,  αριθμός 19,  με ΑΦΜ 106520892,  Δ.Ο.Υ.

Κορωπίου, έναντι του ποσού των 24.651,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 4%, γιατί η προσφορά

του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και τις προδιαγραφές που τέθηκαν από

την αριθμ. 202/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής...»

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι καθώς η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας

βρίσκεται ήδη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, οι βροχοπτώσεις επιδεινώνουν την κατάσταση και

αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης νέων καταστροφών.

Συνεπώς πρέπει άμεσα και με κατεπείγουσες διαδικασίες να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα στις

πληγείσες περιοχές.

Tα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχές με ύψη που ξεπέρασαν και τα 12,6 χιλιοστά σε διάστημα 5

ημερών στη περιοχή της Λαυρεωτικής) είχαν σαν αποτέλεσμα, μεγάλες πλημμυρικές απορροές και

επικίνδυνα φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή. Με τις προβλεπόμενες επεμβάσεις σκοπείτε αφενός

η αποτροπή μεταφοράς φερτών υλικών μέσω τις βροχής στα επικείμενα ρέματα καθώς και η

αποφυγή καταστροφής των ιδιοκτησιών και λοιπών οδικών υποδομών.  Η ένταση των

βροχοπτώσεων ήταν τέτοια,  που παρ’  όλη τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια που καταβάλλεται σε

ετήσια βάση για πρόληψη από τις δυσμενείς επιπτώσεις των έντονων νεροποντών , οι καταστροφές

των βροχοπτώσεων ήταν αδύνατο να προληφθούν, ανεξαρτήτως προετοιμασίας.

Η ανάγκη μίσθωσης μηχανημάτων με το χειριστή τους προέκυψε διότι μετά την εφαρμογή του

Καλλικράτη η έκταση του δήμου αυξήθηκε σημαντικά με αποτέλεσμα ο υπάρχων εξοπλισμός και το

προσωπικό να μην επαρκούν για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.

Συγκεκριμένα ο Δήμος προτίθεται να μισθώσει έναν εκσκαφέα τύπου JCB  για χρονικό

διάστημα 142  ημερών.  Ο Ανάδοχος που θα εκτελέσει τις εργασίες θα πρέπει να προσκομίσει

αναλυτική κατάσταση με τις περιοχές και τις ημέρες που εργάστηκε.

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

- τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006,

- τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2, περ. γ του Ν.4412/2016

- την αριθμ.6685/2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ

3880/Β/11.09.2020)

- την υπ’ αριθμ.202/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
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- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 23034/24.12.2020 προσφορά του κου ΝΤΟΥΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 23107/28.12.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ: 23107/28.12.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

σχετικά με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

λόγω κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016), της ανάθεσης της υπηρεσίας «μίσθωση

μηχανήματος έργου με χειριστή».

Β. Την ανάθεση με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος (άρθρο 32  παρ.  2γ του Ν.  4412/2016),  της υπηρεσίας «μίσθωση

μηχανήματος έργου με χειριστή», για την ασφάλεια των πολιτών και για τη διαφύλαξη της δημόσιας

υγείας και του περιβάλλοντος στις περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας του Δήμου

Λαυρεωτικής που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά της 09/09/2020,  στον κο ΝΤΟΥΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, χωματουργό, με έδρα στην Κερατέα, οδός Γρηγορίου Ε’, αριθμός 19,

με ΑΦΜ 106520892, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, έναντι του ποσού των 19.880,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι

24.651,20 ευρώ, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του.

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, να υπογράψει τη

σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου

Αθηνών εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής υπομνήματος επί της υπ’ αριθμ. κατ. ΑΚ669/01.06.2020

αιτήσεως ακυρώσεως που άσκησε ο ίδιος ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά του Δήμου

Μαρκοπούλου (υπόθεση εταιρείας ‘’ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ Α.Ε.’’  - ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ)

Αρ. Απόφ.: 333/2020

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 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εκ μέρους του

Δήμου Λαυρεωτικής υπομνήματος επί της υπ’ αριθμ. κατ. ΑΚ669/01.06.2020 αιτήσεως ακυρώσεως

που άσκησε ο ίδιος ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά του Δήμου Μαρκοπούλου (υπόθεση

εταιρείας ‘’ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ Α.Ε.’’  - ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ)» έθεσε υπόψη

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με την υπ’  αριθμ.  115893/24.04.2020 οικοδομική άδεια που εκδόθηκε από την Υπηρεσία

Δόμησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας επιτράπηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΣΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»  η εγκατάσταση στο Πάνειο όρος και (εν μέρει)  εντός της διοικητικής

περιφέρειας του Δήμου Λαυρεωτικής ανεμογεννήτριας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
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Με την υπ’ αριθμ.103/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής δόθηκε η

εντολή και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο

της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ.  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ –  Ν.-Κ.  ΧΛΕΠΑΣ &

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»  (Ap.  Papaconstantinou  &  Partners  Law  Firm),  να ασκήσει εκ μέρους του Δήμου μας

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής εκτελέσεως

κατά της υπ’ αριθμ. 115893/24.04.2020 οικοδομικής άδειας που εξέδωσε η Υπηρεσία Δόμησης του

Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας («Θεμελίωση εγκατάστασης ανεμογεννήτριας»).

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης ασκήθηκε η υπ’ αριθμ. κατ. ΑΚ669/01.06.2020 αίτηση

ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης

ορίσθηκε η 2α Φεβρουαρίου 2021.

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου με το από 18.12.2020 έγγραφό του δηλώνει την αδυναμία

του να αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσης, λόγω φόρτου εργασίας εξαιτίας της επικείμενης

συνταξιοδότησής του την 31.12.2020 και γνωμοδοτεί υπέρ της ανάθεσης του χειρισμού της υπόθεσης

σε δικηγορικό γραφείο με εξειδίκευση και εμπειρία, προς εξασφάλιση και προστασία των

δικαιωμάτων  και συμφερόντων  του Δήμου.

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

με την παρ.1  του άρθρου 40  του  Ν.4735/2020,  η Οικονομική Επιτροπή «…ι) αποφασίζει για την

υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων

βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά, … Ιδ)…. Με απόφασή

της, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού υπόθεσης,

η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή

εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114)…»

Με βάση τα ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί η εκπροσώπηση του Δήμου

Λαυρεωτικής κατά τη συζήτηση της εν λόγω υποθέσεως και, αφετέρου, η εκπόνηση του υπομνήματος

που θα κατατεθεί επί της ως άνω αιτήσεως στη Δικηγορική Εταιρεία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ.

ΧΛΕΠΑΣ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»,  λόγω της μεγάλης σημασίας της για τα συμφέροντα του Δήμου και της

νομικής πολυπλοκότητάς της.

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 της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1

του άρθρου 40 του  Ν.4735/2020,

- την υπ’ αριθμ. 115893/24.04.2020 οικοδομική άδεια που εκδόθηκε από την Υπηρεσία

Δόμησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας,
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- την υπ’ αριθμ.103/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,

- την υπ’ αριθμ. κατ. ΑΚ669/01.06.2020 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου

Αθηνών,

- το από 18.12.2020 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής

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 στο 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 Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής υπόμνημα

επί της υπ’  αριθμ.  κατ.  ΑΚ669/01.06.2020  αιτήσεως ακυρώσεως που άσκησε ο ίδιος ενώπιον του

Δικαστηρίου αυτού κατά του Δήμου Μαρκοπούλου, καθώς και να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει

το Δήμο Λαυρεωτικής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 2ας Φεβρουαρίου 2021

και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε θα συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση ακυρώσεως.

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 προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ.2β. περ.γγ του Ν.4412/2016) και συγκρότηση Επιτροπής

Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’ανανέωση ετήσιας σύμβασης

πληροφοριακού συστήματος’’

Αρ. απόφ: 334/2020

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 «προσφυγής στη

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ.2β. περ.γγ του

Ν.4412/2016) και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο

‘’ανανέωση ετήσιας σύμβασης πληροφοριακού συστήματος’’», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομική Επιτροπής τα ακόλουθα:
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1. Την αριθμ. πρωτ: 22639/21.12.2020 εισήγηση Γενικής Γραμματέως, σχετικά με την ανάγκη

ανανέωσης της ετήσιας σύμβασης τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του πληροφοριακού

συστήματος webcitizens professional.

2. Το αριθμ. πρωτ: 22647/21.12.2020 πρωτογενές αίτημα του Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, στο

οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σε συνέχεια του αρ. πρωτ: 22639/21.12.2020 αιτήματος Γενικής Γραμματέα Δήμου Λαυρεωτικής

υποβάλλουμε πρωτογενές αίτημα σχετικά με την ανανέωση της ετήσιας σύμβασης τεχνικής

υποστήριξης και συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος webcitizens Professional, το οποίο

προμηθεύθηκε ο Δήμος με την υπ’ αριθμ. 743/2016 απόφαση Δημάρχου από την εταιρεία CITIZEN

SOFTWARE, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κο Ανδρέα Βαριαδάκη.

Η ανωτέρω εταιρεία, ως δημιουργός της εφαρμογής λογισμικού, έχει διατηρήσει την κυριότητα του

πηγαίου κώδικά, καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σ’ αυτήν, με συνέπεια να

καθίσταται η μοναδική που μπορεί νόμιμα να παρέχει, η ίδια ή μέσω συνεργαζόμενης με αυτήν

εταιρείας υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για όσο χρονικό διάστημα ο Δήμος μας

χρησιμοποιεί τα δημιουργημένα από αυτή προγράμματα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32  του Ν.4412/2016  -  Προσφυγή στη διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ.2β,

περ.γγ, «..η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις

κατωτέρω περιπτώσεις:… β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον

από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: … γγ)

προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής

ιδιοκτησίας. Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ εφαρμόζονται  μόνο εάν δεν

υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι

αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης…»

Επιπλέον,  σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.3 του Ν.2121/93 «…Με την επιφύλαξη των διατάξεων του

κεφαλαίου 7 του παρόντος νόμου, θεωρούνται ως έργα λόγου προστατευόμενα κατά τις διατάξεις

περί πνευματικής ιδιοκτησίας τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το

προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασμού τους. Η προστασία παρέχεται σε κάθε μορφή έκφρασης

ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ιδέες και οι αρχές στις οποίες βασίζεται

οποιοδήποτε στοιχείο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων και εκείνων στις

ουσίες βασίζονται τα συστήματα διασύνδεσής του, δεν προστατεύονται κατά τον παρόντα νόμο. 'Ενα

πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρείται πρωτότυπο εφόσον είναι προσωπικό πνευματικό

δημιούργημα του δημιουργού του…»

Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει:
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Παροχή νέων βελτιωμένων εκδόσεων ή διορθωτικών εκδόσεων των εφαρμογών, ώστε να

ανταποκρίνονται στην κείμενη νομοθεσία, αφαίρεση αστοχιών – ελαττωμάτων.

Τεχνική υποστήριξη του Δήμου (τηλεφωνική ή επιτόπια ή με e-mail) σχετικά με την επίλυση αποριών

που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων.  Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που θα

εκτελούνται διάφορες εργασίες. Παροχή οδηγιών για την ορθή χρήση του προγράμματος σε μη

έμπειρους χρήστες.

Αποκατάσταση αρχείων δεδομένων από τυχόν βλάβες που προκλήθηκαν από οποιοδήποτε λόγο, πλην

της κακής χρήσης του προγράμματος.

Η εκτιμώμενη αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.640,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι

6.993,60 ευρώ.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 στον  ΚΑΔ 10-6266.001  με το ποσό των 1.996,40€. Το υπόλοιπο

ποσό (4.997,20€) θα βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑ δαπανών του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή, ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπως:

Α) εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 32,  παρ.2β,  περίπτωση γγ του Ν.  4412/2016,  την ανάθεση της

υπηρεσίας με τίτλο «Ανανέωση ετήσιου συμβολαίου συντήρησης πληροφοριακού συστήματος

webcitizens Professional» στην εταιρεία CITIZEN SOFTWARE.

Β) Προβεί στη συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32Α του

Ν.4412/2016.»

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σχετικά με την

ανωτέρω αναφερόμενη υπηρεσία συντάχθηκε η αριθμ. 12/2020 μελέτη Γραφείου Δημάρχου, η οποία

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1222/2020 απόφαση Δημάρχου.

Η δαπάνη για τη συγκριμένη υπηρεσία είναι πολυετής και θα βαρύνει τον ΚΑ δαπανών 10-6266.001

των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020  και 2021.  Για την έγκριση της δαπάνης θα εκδοθεί

απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ

80/2016.

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

- τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.3 του Ν.2121/93,

- τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, παρ.2β, περ.γγ,

- την αριθμ. πρωτ: 22639/21.12.2020 εισήγηση Γενικής Γραμματέως,
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- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 22647/21.12.2020 αίτημα του Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου,

- την υπ’ αριθμ.12/2020 μελέτη Γραφείου Δημάρχου

- την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 10-6266.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου

οικονομικού έτους 2020

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2β, περίπτωση γγ του Ν. 4412/2016, την προσφυγή στη

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της υπηρεσίας

με τίτλο «ανανέωση της σύμβασης τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του πληροφοριακού

συστήματος webcitizens Professional» στον κο Ανδρέα Βαριαδάκη, με έδρα στην Αθήνα, Λεωφ.

Αλεξάνδρας 50, με ΑΦΜ 043857726, Δ.Ο.Υ. Χίου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τα όσα ορίζονται στην αριθμ.12/2020  μελέτη

Γραφείου Δημάρχου.

Β. Συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της ανωτέρω διαδικασίας,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016,  αποτελούμενη από τους κάτωθι

υπαλλήλους:

1. Θεόδωρο Κατσάρο, ΔΕ38, Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών, με

αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων

2.  Γεώργιο Δρέττα,  ΔΕ1,  Προϊστάμενο Τμήματος Εσόδων,  με αναπληρωτή το Χρήστο Λιούμη,  ΔΕ1

Διοικητικού

3. Δημήτριο Σωφρόνη, ΔΕ1 Διοικητικού, με αναπληρωτή το Νικόλαο Μαργαρίτη, ΔΕ1 Διοικητικού

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019

Αρ. Απόφ.: 335/2020

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 των

οικονομικών καταστάσεων του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019»

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή: «…γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου,

καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις

εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου…».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθμ.

102/2020 (ΑΔΑ: 900ΩΟΞ1Β-17Β) σχετική απόφασή του, ενέκρινε τον ισολογισμό οικονομικού έτους

2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, έπειτα από την υπ’ αριθμ. πρωτ:
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2503/2020 έκθεση του ελεγκτή – λογιστή. Στη συνέχεια, την ανωτέρω απόφαση απέστειλε προς την

Οικονομική Επιτροπή για επικύρωση. Σας παραθέτω τα ακόλουθα:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

8η διαχειριστική χρήση (01.01.2019 – 31.12.2019)

1. ΓΕΝΙΚΑ

       Η οικονομική κατάσταση ενός νομικού προσώπου αποτυπώνει το επίπεδο της ορθής διαχείρισης

των οικονομικών του και την προοπτική της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους

πολίτες αλλά και την προοπτική για περαιτέρω ανάπτυξη του. Η διαχείριση των οικονομικών

συνδέεται με όλους τους τομείς της δημοτικής δραστηριότητας, από τη διοικητική λειτουργία έως τις

επενδύσεις.

       Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έχουν γίνει βήματα προόδου στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου

αλλά οι ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει το νομικό πρόσωπο είναι συνεχώς αυξανόμενες

γεγονός που επιτάσσει ολοένα και αρτιότερη οργάνωση και ευελιξία.

      Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που

ακολουθούν, η χρήση του 2019 ήταν η όγδοη από την εγκατάσταση του Διπλογραφικού Λογιστικού

Συστήματος επιτρέποντας στο νομικό πρόσωπο την σωστή παρακολούθηση της πορείας των

οικονομικών στοιχείων του.

      Κατά την χρήση του 2019 αυξήθηκε κατά 59.097,80 € (προ αποσβέσεων) η περιουσία του Ν.Π.Δ.Δ.

(ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 11,03 % της αξίας της περιουσίας του ΚΕΦΑΛΟΥ στις 31/12/2019),

γεγονός που αντανακλάται στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.

Παράλληλα το 2019 αποτελεί το πρώτο έτος που το Ν.Π.Δ.Δ. εμφανίζει λογιστικό έλλειμμα ύψους

225.526,97 € το οποίο οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην μη καταβολή από τον Δήμο Λαυρεωτικής της

τελευταίας δόσης της τακτικής επιχορήγησης του 2019  ύψους 185.500,00  €  και στην μείωση των

επιχορηγήσεων από τα προγράμματα που υλοποιεί το Ν.Π.Δ.Δ. κατά 105.613,11 € ως ακολούθως :

Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής                                 -63.279,10 €

Βοήθεια στο σπίτι                                                                                                     164,85 €

ΚΗΦΗ           -42.498,86 €

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2019 έχει ως εξής :

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ 2019

72 Έσοδα από τροφεία Ευρώ        41.245,50 €
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες »      990.939,07 €
76 Έσοδα κεφαλαίων »           1.645,86 €
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Σύνολο Οργανικών εσόδων »  1.033.830,43 €
81.00 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα »              814,26 €
Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων Εξόδων »              814,26 €
82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων              762,37 €
82.07 Επιστροφή εν γένει χρημάτων »                68,88 €
Σύνολο Εσόδων Προηγούμενων χρήσεων »              831,25 €
Γενικό Σύνολο »  1.035.475,94 €

3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά  έσοδα του νομικού προσώπου της χρήσεως 2019  ανήλθαν στο ποσό των

1.035.475,94 Ευρώ μειωμένα κατά 294.372,87 € σε σχέση με εκείνα του 2018 (1.329.848,81 €).

Αναλυτικά :

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ 2019 2018 Διαφορά

(αύξηση)
72 Έσοδα από τροφεία Ευρώ        41.245,50 € 36.907,50        4.338,00 €
73 Έσοδα από τέλη, δικαιώματα, μισθώμ. & παρ. υπηρ. » 297,6 -         297,60 €
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες »      990.939,07 € 1.282.052,18 - 291.113,11 €
75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές » 796,04 -         796,04 €
76 Έσοδα κεφαλαίων »           1.645,86 € 4.626,63 -     2.980,77 €

Σύνολο Οργανικών εσόδων »  1.033.830,43 € 1.324.679,95 € -290.849,52 €
81.00 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα »              814,26 € 0,00 €           814,26 €
Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων Εξόδων »              814,26 € 0,00 €           814,26 €
82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων              762,37 € 0,00 €                    -   €
82.07 Επιστροφή εν γένει χρημάτων »                68,88 € 138,90 € -           70,02 €
Σύνολο Εσόδων Προηγούμενων χρήσεων »              831,25 € 138,90 €           692,35 €

84.00 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
προηγούμενων χρήσεων »                       -   € 5.029,96 € -     5.029,96 €

Σύνολο εσόδων από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων »                       -   € 5.029,96 € -     5.029,96 €
Γενικό Σύνολο »  1.035.475,94 € 1.329.848,81 € -294.372,87 €

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2019 έχει ως εξής :

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ 2019

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ευρώ      943.172,55 €
61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων »        52.628,97 €
62 Παροχές τρίτων »        39.284,44 €
63 Φόροι – Τέλη »              176,40 €
64 Διάφορα έξοδα »      183.319,97 €
65 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως »              382,77 €
66 Αποσβέσεις παγίων »        36.720,04 €
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως »          5.316,43 €

 Σύνολο Οργανικών εξόδων »  1.261.001,57 €
81.00. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα » 1,34
Σύνολο Έκτακτων και ανόργανων εξόδων » 1,34
 Γενικό Σύνολο »  1.261.002,91 €
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5. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Τα συνολικά έξοδα του νομικού προσώπου της χρήσεως 2019 ανήλθαν στο ποσό των 1.261.002,91
Ευρώ μειωμένα κατά 19.816,61 € σε σχέση με εκείνα του 2018 (1.280.819,52 €).
Αναλυτικά :

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ 2019 2018 Διαφορά

(αύξηση)
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ευρώ      943.172,55 € 901.336,74 €     41.835,81 €
61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων »        52.628,97 € 45.938,64 €        6.690,33 €
62 Παροχές τρίτων »        39.284,44 € 79.200,16 € -   39.915,72 €
63 Φόροι – Τέλη »              176,40 € 88,20 €             88,20 €
64 Διάφορα έξοδα »      183.319,97 € 223.781,50 € -   40.461,53 €
65 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως »              382,77 € 362,75 €             20,02 €
66 Αποσβέσεις παγίων »        36.720,04 € 29.387,57 €        7.332,47 €
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως »           5.316,43 € 0,00 €        5.316,43 €

 Σύνολο Οργανικών εξόδων »  1.261.001,57 € 1.280.095,56 € -   19.093,99 €
81.00. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα » 1,34 € 0,00 €                1,34 €
Σύνολο Έκτακτων και ανόργανων εξόδων » 1,34 € 0,00 €               1,34 €
82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » - € 723,96 € - 723,96 €
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » - € 723,96 € -        723,96 €
 Γενικό Σύνολο »  1.261.002,91 € 1.280.819,52 € -   19.816,61 €

6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 1.093.483,32 Ευρώ.

Αν στο ανωτέρω ποσό προσθέσουμε τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Νομικού

Προσώπου ανήλθαν στο ποσό των 164.136,42 Ευρώ,  τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων

ανήλθαν στο ποσό των 2.999,06 Ευρώ, τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 382,77

Ευρώ. Αν στα ανωτέρω ποσά προστεθούν τα έκτακτα κι ανόργανα έξοδα ύψους 1,34 €, το άθροισμα

που προκύπτει μας δίνει το σύνολο των εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2019 ύψους 1.261.002,91 €.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2019 ποσού 1.035.475,94 Ευρώ μείον

τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2019 ποσού 1.261.002,91 Ευρώ αποτελεί το (λογιστικό) έλλειμμα της

χρήσεως 2019 (προ φόρων) το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 225.526,97 Ευρώ. Αν από το ποσό αυτό

αφαιρέσουμε τον φόρο εισοδήματος ύψους 1.645,86 € μας δίνει το (λογιστικό) έλλειμμα (μετά

φόρων) έτους 2019, συνολικού ύψους 227.172,83 €.

7. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του νομικού προσώπου της 31.12.2019 τα ενσώματα

πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 492.034,03 Ευρώ και αφαιρουμένων των σωρευμένων

αποσβέσεων ύψους 256.504,80 Ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 235.529,23

Ευρώ.

Αναλυτικά τα κυριότερα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν εντός του 2019 είναι τα

ακόλουθα :
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Λογ. 12 Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις – Μηχ/κος εξοπλισμός

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία (αναφέρονται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει

τα χίλια ευρώ) :

Περιγραφή                                                                        Ημερ/νια     Ποσότητα        Αξία Κτήσης      Συν.

Αξία

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 11KW ΚΑΤΆ ΕΝ 23/8/2019 1         16.678,00 €    16.678,00 €
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 25.000 ΛΙΤΡΩΝ 23/8/2019 1            5.146,00 €      5.146,00 €
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 23/8/2019 1            2.604,00 €      2.604,00 €

Λογ. 14 Έπιπλα, και λοιπός εξοπλισμός
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία (αναφέρονται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει
τα εκατό ευρώ) :
Περιγραφή                                                                        Ημερ/νια     Ποσότητα        Αξία Κτήσης      Συν. Αξία

ΚΑΘΙΣΜΑ KICCA ONE ΚΕΛΥΦΟΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ
ΧΡΩΜΑ VERDE 23/9/2019 6              135,41 €        812,46 €

ΚΑΘΙΣΜΑ SUNNY ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ, ΜΕΣΑΙΑ ΠΛΑΤΗ,
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 23/9/2019 1               218,24 €         218,24 €

ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ CUBE ΔΙΑΣΤ. 200Χ75Χ64 CM
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 23/9/2019 1               886,60 €         886,60 €

ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΤΥΣ ΠΑΡΑΛ/ΜΟ ΑΣΗΜΙ 17/5/2019 1               180,00 €         180,00 €
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΕΡΜΑΡΙΑ ΣΤΑΣΤ.
4,30Χ2,80Χ0,50 22/7/2019 1            4.178,80 €      4.178,80 €

ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΣΟΧΗΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2,40Χ0,50Χ0,4 22/7/2019 1            1.860,00 €      1.860,00 €

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ/ ΕΡΜΑΡΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7,20Χ2,80Χ0,50 20/5/2019 1            6.944,00 €      6.944,00 €

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,60Χ1,00Χ0,50 ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5,05Χ1,00Χ0,50

20/5/2019 1            1.054,00 €      1.054,00 €

ΤΟΣΤΙΕΡΑ KENwOOD HG2100/HG210 17/7/2019 1                 54,90 €          54,90 €
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ CD PLAYER DENON
DCD-520E 27/9/2019 1               434,00 €         434,00 €

ΧΩΝΕΥΤΟ ΗΧΕΙΟ ΟΡΟΦΗΣ APART CM 1008 8'' WHITE 27/9/2019 5 124,00 € 620,00 €
ΡΑΔΙΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ DENON AVR-X250BT 27/9/2019 1              601,40 €         601,40 €
Η/Υ DELL VOSTRO 3667MT i3-6100, 4GB 11/7/2019 1               613,80 €         613,80 €
ΟΘΟΝΗ LED 23" DELL P2319H 11/7/2019 2               220,72 €         441,44 €
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ INKJET EPSON L1110 A4 IT 11/7/2019 1               182,28 €         182,28 €
USB SAFENET eTOKEN 5110 11/7/2019 3                 81,84 €         245,52 €
ΣΧΑΡΑ ΔΕΝΔΡΩΝ 21/6/2019 1               161,20 €         161,20 €
ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ 21/6/2019 1               198,40 €         198,40 €
ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΤΗΣ 21/6/2019 2               334,80 €         669,60 €
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Π9 24/4/2019 6               223,20 €      1.339,20 €
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 013 24/4/2019 11               272,80 €      3.000,80 €
ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ : GEMAK DN 65-2,5'' 28/3/2019 2               979,60 €      1.959,20 €

ΟΜΠΡΕΛΑ ΜΠΕΖ ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΟΜΠΡΕΛΑΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 17/5/2019 1               260,00 €         260,00 €

ΣΧΑΡΑ ΔΕΝΔΡΩΝ 21/6/2019 1               161,20 €         161,20 €
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 21/6/2019 7               192,20 €      1.345,40 €
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Λογ. 16 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία (αναφέρονται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει
τα χίλια ευρώ) :
Περιγραφή                                                                        Ημερ/νια     Ποσότητα        Αξία Κτήσης      Συν. Αξία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/2019 1          5.828,00 €     5.828,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MS OFFICE HOME &BUSINESS 11/7/2019 1               332,32 €        332,32 €

Το Νομικό πρόσωπο χρησιμοποιεί πάγια περιουσιακά στοιχεία που κυρίως αφορούν τον

εξοπλισμό των ΚΑΠΗ και των παιδικών σταθμών και κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη

λειτουργία του.

8. ΔΑΝΕΙΑ
Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις από δάνεια του νομικού προσώπου. Αποτέλεσμα είναι η

ελαχιστοποίηση του χρηματοοικονομικού κόστους για τόκους και τραπεζικά έξοδα.

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του νομικού προσώπου ανέρχεται στο ποσό

των 52.840,66 Ευρώ, και είναι σημαντικά χαμηλότερο του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Οι

αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, ποσού ανέρχονται στο ποσό των 5.009,90 Ευρώ.

10. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
           Τα διαθέσιμα του Νομικού Προσώπου 31/12/2019 αναλύονται σε καταθέσεις όψεως στην

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος συνολικού ποσού 128.576,75 Ευρώ και σε μετρητά ποσού 0,00 Ευρώ.

Περιγραφή (δραστηριότητα) Αριθμός λογαριασμού Ποσό
Ταμιακά διαθέσιμα - 0,00 €
Εγγυητικές επιστολές 144/535302-56 0,51 €
Κέφαλος 144/540080-54 48.825,58 €
ΚΗΦΗ 144/540078-33            4.837,71 €
Βοήθεια στο σπίτι 144/540079-16            6.792,62 €
ΕΑΠ 144/540085-67          61.612,10 €
Παιδικοί σταθμοί 144/540084-84 6.508,23 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 128.576,75 €

11. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, στις οικονομικές καταστάσεις του 2019

περιλαμβάνονται δεδουλευμένα έσοδα ύψους 75.052,56 € που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου –

Δεκεμβρίου 2019 τα οποία ‘λογιστικοποιήθηκαν’ (βεβαιώθηκαν) εντός του 2020. Τα έσοδα αυτά

έγκεινται σε επιχορηγούμενα προγράμματα και περιλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες :

Πρόγραμμα Περίοδος Ποσό
 Βοήθεια Στο Σπίτι Δ' ΔΟΣΗ 2019 3.002,59 €
 Πρόγραμμα Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής
Ζωής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019   36.182,94 €

 Πρόγραμμα Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής
Ζωής ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 35.867,03 €

 ΣΥΝΟΛΟ : 75.052,56 €
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12. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, στις οικονομικές καταστάσεις του 2019

περιλαμβάνονται έξοδα ύψους 47.304,21 € που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019

αλλά ‘λογιστικοποιήθηκαν’ εντός του 2020. Τα έξοδα αυτά αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα :

• Τακτικές αποδοχές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ :                  35.389,00 €

• Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ :              9.040,54 €

• Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών :                                           1.200,00 €

• Έξοδα παράστασης αιρετών :                                                                          840,00 €

• Δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος :                                            241,34 €

• Τηλεφωνικά – τηλεγραφικά και τηλετυπικά :                                             593,33 €

10. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Στην χρήση του 2019 ΔΕΝ πραγματοποιήθηκε διόρθωση του κεφαλαίου του Ν.Π.Δ.Δ.

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του Νομικού Προσώπου, οι οποίες αποτελούνται

από :

- Τον Ισολογισμό της Χρήσεως.

- Την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως

- Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της Χρήσεως.

- Την παρούσα έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού συμβουλίου.

- Και το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων.

κατά την 8η διαχειριστική χρήση (1 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019) η οικονομική κατάσταση

του Νομικού Προσώπου διαμορφώθηκε στα εξής:

Τα συνολικά έσοδα της χρήσης 2019 ανήλθαν σε 1.035.475,94 € έναντι ποσού 1.329.848,81 €  της

χρήσης 2018 και παρουσίασαν μείωση. Αντίστοιχα τα συνολικά έξοδα της χρήσης 2019 ανήλθαν σε

1.261.002,91 € έναντι ποσού 1.280.819,52 € της χρήσης 2018 και παρουσίασαν αύξηση.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2019 (1.035.475,94 Ευρώ) μείον τα συνολικά

έξοδα της χρήσεως 2019 (1.261.002,91 Ευρώ) αποτελεί το (λογιστικό) έλλειμμα της χρήσεως 2019 το

οποίο ανέρχεται στο ύψος των 225.526,97 Ευρώ ενώ αν από το ποσό αυτό αφαιρέσουμε τον φόρο

εισοδήματος ύψους 1.645,86 € έχουμε το (λογιστικό) έλλειμμα (μετά φόρων) έτους 2019, συνολικού

ύψους 227.172,83 €.

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

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2019 του ΝΠΔΔ

‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’.
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Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006, τεύχος Α’)

- τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010  τεύχος Α'),  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει,

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 102/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2019 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής,  ήτοι τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019  –  9η χρήση,  το προσάρτημα του

ισολογισμού της  31ης Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης

01.01.2019 – 31.12.2019, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

απόφασης.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ –

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Αρετούσα Μακρή, μειοψήφησε διότι η οικονομική χρήση 2019 του Νομικού

Προσώπου έκλεισε για πρώτη φορά με λογιστικό έλλειμα, κάτι για το οποίο ο Δήμος πρέπει άμεσα

να λάβει μέτρα ενισχύοντας το Νομικό Πρόσωπο με αυξημένη χρηματοδότηση.  Επιπλέον,  η μη

προσκόμιση όλων των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων στην Οικονομική Επιτροπή είχε σας

αποτέλεσμα την ελλιπή πληροφόρηση για την οικονομική διάρθρωση και επίδοση του Νομικού

Προσώπου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Δημοτικής Μονοπρόσωπης

Εταιρείας Ακινήτων (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) οικονομικού έτους 2021

Αρ. Απόφ.: 336/2020

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 του προϋπολογισμού της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Ακινήτων

(Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) οικονομικού έτους 2021», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

Σύμφωνα με την  παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με

την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «….γ) Εγκρίνει τον απολογισμό

του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα

δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.…».

Με βάση τα ανωτέρω, η Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής

(Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) απέστειλε στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ. 109/2020 απόφαση του

Διοικητικού της Συμβουλίου, με την οποία ψηφίσθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός οικονομικού
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έτους 2021, γενικού συνόλου εσόδων – εξόδων πεντακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων, εννιακοσίων

δεκαπέντε ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (593.915,22€).

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. οικονομικού έτους 2021 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2020

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
30-11-2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2021

30.00.00.9999 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΠΟΕ) 42.399,69 42.399,69 35.000,00

30.05.00.0000 Προκαταβολές - εγγυήσεις
πελατών 1.510,00 0,00 0,00

30.05.00.0001 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15 ΤΜ.
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΣΣΑ 505,00 505,00 0,00

30.05.00.0002 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15 ΤΜ.
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑΣ (ΘΕΣΗ Α2-1) 2.055,00 2.055,00 0,00

30.05.00.0003 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15 ΤΜ.
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ 2.550,00 2.550,00 0,00

30.05.00.0004 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15 ΤΜ.
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑΣ (ΘΕΣΗ Α2-2) 2.055,00 2.055,00 0,00

30.05.00.0005 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15 ΤΜ.
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ 705,00 0,00 0,00

30.05.00.0006 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15 ΤΜ.
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΠΕ 1.205,00 1.205,00 0,00

35.05.00.0007
ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ

50.000,00 50.000,00 0,00

53.98.00.0002 ΟΑΕΔ 1% 1.500,00 468,80 800,00
53.98.00.0004 Εισφορά αλληλεγγύης 1.000,00 777,80 1.000,00
54.03.00.0000 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 250,00 166,60 250,00

54.04.00.0000 Φόρος αμοιβών ελευθέρων
επαγγελματιών 7.000,00 3.983,83 7.000,00

54.04.02.0000 Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών
αμοιβών τρίτων 1.050,00 0,00 150,00

54.04.02.0001 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών Δ.Σ. 500,00 172,96 400,00
54.04.03.0000 Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων 20% 360,00 7,22 300,00
54.08.00.0000 Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος 14.000,00 0,00 5.000,00

54.09.00.9999 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤΟΣ.ΟΓΑ ΚΤΛ) 1.500,00 163,18 800,00

54.09.12.0000 Φόρος υπεργολάβων 3% 500,00 0,00 500,00
54.09.16.0000 Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων 15.500,00 5.666,08 10.000,00

54.99.00.0000 Φόροι-τέλη προηγούμενων
χρήσεων 1.000,00 0,00 1.000,00

54.99.99.9999 Παρακρατούμενοι Φόροι
προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ) 2.079,53 0,00 2.000,00

55.00.00.0000 Ι.Κ.Α 55.000,00 34.464,88 55.000,00

70.00.00.0013 Πωλήσεις εμπορεύματων Καντίνας
στη θέση Δασκαλειό ΦΠΑ 13% 0,00 0,00 0,00

70.00.00.0024 Πωλήσεις εμπορεύματων Καντίνας
στη θέση Δασκαλειό ΦΠΑ 24% 0,00 0,00 0,00
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74.03.00.0000 Έσοδα από επιχορηγήση ΟΑΕΔ 52.000,00 20.729,79 35.000,00

75.00.99.0024

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
στην παραλία στη θέση
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
(ομπρέλες,ξαπλώστρες)

0,00 0,00 0,00

75.04.00.0003 Έσοδα από ενοικίαση εδαφικών
εκτάσεων 24.700,00 19.582,00 20.000,00

75.05.00.0000 Έσοδα μίσθωσης ακινήτου Κακής
Θάλασσας 30.060,00 12.548,24 40.000,00

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

17.992,00 9.652,51 20.000,00

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

48.398,26 30.420,66 60.000,00

75.05.00.0008 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΛΕΓΡΑΙΝΑ 0,00 0,00 0,00

75.05.01.0000 Έσοδα εκμετάλλευσης μουσείων 10.000,00 0,00 5.000,00

75.05.01.0001 Έσοδα από εκμετάλλευση
γεωπάρκου 0,00 0,00 5.000,00

75.05.01.0002 Έσοδα εκμετάλλευσης
ραδιοφωνικού σταθμού 0,00 0,00 5.000,00

75.06.00.0001 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ (ΘΕΣΗ Α1-1) 25.050,00 19.304,99 25.050,00

75.06.00.0002 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΠΑΣΣΑ 5.050,00 5.050,00 5.050,00

75.06.00.0003 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΧΑΡΑΚΑ(ΘΕΣΗ Α2-1) 20.550,00 20.550,00 20.550,00

75.06.00.0004 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΧΑΡΑΚΑΣ(ΘΕΣΗ Α2-2) 20.550,00 20.270,25 20.550,00

75.06.00.0005 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 0,00 0,00 0,00

75.06.00.0006 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΚΑΠΕ 12.050,00 12.050,00 12.050,00

75.06.00.0007 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ(ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ) 7.050,00 7.050,00 7.050,00

75.10.11.000 Έσοδα από προϊόν δωρεών 14.000,00 0,00 5.000,00
76.03.00.0000 Τόκοι καταθέσεων 100,00 0,00 100,00

81.01.99.0000 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα
έσοδα 5.000,00 0,80 5.000,00

ΣΥΝΟΛΑ 496.774,48 323.850,28 409.600,00

99.99.99.9999  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 144.028,66 184.315,22 184.315,22
ΣΥΝΟΛΑ 640.803,14 508.165,50 593.915,22

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2020

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
30-11-2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2021
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13.02.00.0000 Αυτοκίνητα-Φορτηγά 2.000,00 0,00 7.000,00
14.00.00.0024 Έπιπλα ΦΠΑ 24% 6.000,00 0,00 4.000,00

14.03.00.0000 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα 6.000,00 0,00 4.000,00

14.09.05.1024 Λοιπός εξοπλισμός καθίσματα
,παγκάκια ΦΠΑ 24% 1.000,00 0,00 3.000,00

14.09.05.1124 Λοιπός εξοπλισμός ομπρέλες,
ξαπλώστρες ΦΠΑ24% 1.000,00 0,00 1.000,00

14.09.05.1224 Λοιπός εξοπλισμός ξύλινες
αλλαξιέρες ΦΠΑ 24% 1.000,00 0,00 1.000,00

14.09.05.1324 Λοιπός εξοπλισμός ξύλινοι κάδοι
απορριμμάτων ΦΠΑ24% 1.000,00 0,00 1.000,00

14.09.005.0024 Λοιπος εξοπλισμός 18.000,00 0,00 11.000,00

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

20.00.01.0013 Αγορές εμπορευμάτων Καντίνας
στη θέση Δασκαλειό ΦΠΑ 13% 0,00 0,00 0,00

20.00.01.0024 Αγορές εμπορευμάτων Καντίνας
στη θέση Δασκαλειό ΦΠΑ 24% 0,00 0,00 0,00

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

24.800,00 24.440,64 24.800,00

25.05.60.0000 Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης
κοινοχρήστων χώρων (φυτά κ.τ.λ.) 6.000,00 4.612,40 5.000,00

25.05.61.0000 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 24.800,00 24.498,00 24.800,00
25.10.00.0000 Μικρά εργαλεία -αγορές χρήσης 3.000,00 2.998,00 5.000,00

25.99.00.0000 Λοιπές προμήθειες(ηλεκτρολογικό
,υδραυλικό υλικό κ.α.) 20.000,00 16.478,85 20.000,00

33.13.00.0000 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 500,00 0,00 1.000,00

33.13.99.0000 Λοιποί παρακρατoυμενοι φόροι
εισοδήματος 150,00 0,00 150,00

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

50.00.00.9999 Υπόλοιπα προμηθευτών
παρελθόντων ετών (ΠΟΕ) 731,15 731,15 1.500,00

53.98.00.0002 ΟΑΕΔ 1% 1.500,00 485,46 800,00
53.98.00.0004 Εισφορά αλληλεγγύης 1.000,00 777,80 1.000,00
54.03.00.0000 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 250,00 149,94 250,00

54.04.00.0000 Φόρος αμοιβών ελεύθερων
επαγγελματιών 7.000,00 3.699,73 7.000,00

54.04.02.0000 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. λοιπών
αμοιβών τρίτων 1.050,00 0,00 150,00

54.04.02.0001 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών
Δ.Σ. 500,00 172,96 400,00

54.04.03.0000 Φόροι - τέλη λοιπών αμοιβών
τρίτων 20% 360,00 0,00 300,00

54.08.00.0000 Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος 14.000,00 13.110,60 5.000,00

54.09.00.9999 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤ.ΟΓΑ ΚΤΛ) 1.500,00 548,44 800,00

54.09.12.0000 Φόρος υπεργολάβων 3% 500,00 284,10 500,00
54.09.16.0000 Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων - 15.500,00 14.870,50 10.000,00
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54.99.00.0000 Φόροι-τέλη προηγούμενων
χρήσεων 1.000,00 1.000,00 1.000,00

54.99.99.9999
Παρακρατούμενοι φόροι
προηγούμενων χρήσεων προς
απόδοση (ΠΟΕ)

2.079,53 2.079,53 4.000,00

55.00.00.0000 Ι.Κ.Α 55.000,00 34.635,09 55.000,00

60.01.00.0000 Αμοιβές προσωπικού καθαρισμού
κοινοχρήστων χώρων 120.000,00 66.895,24 81.000,00

60.01.02.0000 Αμοιβές έκτακτου προσωπικού 1.800,00 0,00 3.500,00
60.03.00.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. διοίκηση 5.000,00 4.413,70 5.000,00
60.04.00.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. καθ.κοιν.χώρων 28.000,00 18.778,87 25.000,00

60.04.01.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. Εισφορές εκτάκτου
προσωπικού 500,00 0,00 1.000,00

60.06.00.0000 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα
προσωπικού 4.500,00 1.497,92 3.500,00

60.07.00.0000 Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης
και επιμόρφωσης προσωπικού 1.000,00 0,00 1.000,00

61.00.00.0000 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με
παρακρ.) 15.000,00 8.866,00 10.000,00

61.00.01.0000 Αμοιβές και έξοδα
συμβολαιογράφων (με παρακρ.) 500,00 0,00 500,00

61.00.02.0000 Αμοιβές και έξοδα τεχνικών
απαλλασσόμενο (με παρακρ.) 1.500,00 166,59 2.000,00

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

1.351,20 1.351,20 0,00

61.00.04.0024 Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών
Φ.Π.Α. 24% 4.750,00 4.712,00 4.750,00

61.00.06.0024 Αμοιβές και έξοδα λογιστών
Φ.Π.Α. 24% 16.000,00 12.250,01 16.000,00

61.00.17.0000
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Ανάπτυξης Επιχειρηματικού
Πλάνου

18.000,00 0,00 24.000,00

61.00.99.0001 Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ.
ΦΠΑ απαλλασσόμενο 7.500,00 1.339,20 5.000,00

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

10.000,00 868,00 18.000,00

61.01.02.0000 Αμοιβές μελών Δ.Σ. Φ.Π.Α.
απαλλασσόμενα 22.000,00 19.819,03 22.000,00

61.80.00.0001 Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων
& ακτών Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ 10.000,00 0,00 10.000,00

61.80.00.0002 Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων
& ακτών Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ 4.000,00 0,00 10.000,00

61.80.01.0001
Δαπάνες Συντήρησης
κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας
ΚΕΡΑΤΕΑΣ

10.000,00 2.938,80 10.000,00

61.80.01.1001
Δαπάνες Συντήρησης
κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας
ΚΕΡΑΤΕΑΣ(συνεχιζόμενο)

4.960,00 4.960,00 0,00
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61.80.01.0002
Δαπάνες Συντήρησης
κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας
ΛΑΥΡΙΟΥ

15.000,00 7.898,80 10.000,00

61.80.01.1002
Δαπάνες Συντήρησης
κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας
ΛΑΥΡΙΟΥ(συνεχιζόμενο)

4.960,00 4.960,00 0,00

61.90.11.0024 Αμοιβές μηχ/κής υποστήριξης
Φ.Π.Α.24% 5.000,00 0,00 5.000,00

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

62.04.20.0000 ΕΝΟΙΚΙΑ -ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ LEASING
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 300,00 0,00 300,00

62.04.31.0000 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων,
γαιων 6.000,00 0,00 4.000,00

62.04.38.0000 Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00
62.05.53.0000 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 700,00 632,29 1.500,00

62.07.63.0000 Επισκευές και συντηρήσεις
μεταφορικών μέσων 5.000,00 3.486,39 5.000,00

62.07.65.0000 Επισκευές και συντηρήσεις
επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0,00 1.000,00

63.03.01.0000 Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων
φορτηγών 150,00 0,00 450,00

64.00.00.0000 Έξοδα κίνησης αυτοκινήτων
φορτηγων(βενζίνες, διοδια κ.α.) 32.500,00 24.795,03 24.800,00

64.01.00.0000 Έξοδα μετακινήσεων- ταξιδίων 200,00 0,00 4.000,00
64.02.00.0000 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 11.000,00 985,80 10.000,00

64.02.00.0001 Έξοδα προβολής και διαφήμισης
(συνεχιζόμενο) 2.500,00 0,00 0,00

64.05.01.0000 Συνδρομές-εισφορές σε επαγγ
οργαν. Φ.Π.Α. μη συμψηφιζόμενο 400,00 370,00 500,00

64.05.99.0000 Λοιπές συνδρομές - εισφορές 500,00 250,00

64.07.03.0024 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά
γραφείων Φ.Π.Α. Διοίκηση 24% 2.000,00 799,96 2.500,00

64.07.04.0065 Αγορές βιβλίων Φ.Π.Α. διοίκηση
6,5% 1.000,00 640,00 1.000,00

64.09.01.0024 Έξοδα δημοσιεύσεων Φ.Π.Α.  24% 1.500,00 555,77 1.000,00

64.98.02.0700 Δικαστικά έξοδα & εξώδικων
ενεργ.Φ.Π.Α.απαλλασσόμενο 500,00 0,00 500,00

64.98.99.0000 Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24% 2.500,00 1.418,76 3.500,00

64.98.99.0001 Διάφορα έξοδα Καντίνας στη θέση
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Φ.Π.Α. 24% 0,00 0,00 0,00

65.98.99.0000 Διάφορα έξοδα τραπεζών 1.200,00 204,34 1.000,00

81.00.00.0000 Φορολογικά πρόστιμα και
προσαυξήσεις χρήσης 20.000,00 103,13 2.000,00

81.00.99.0000 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.000,00 0,00 2.000,00

81.99.00.0000 Αποθεματικό απρόβλεπτων
δαπανών 11.311,26 0,00 11.915,22

82.00.00.0000
Φορολογικά πρόστιμα και
προσαυξήσεις προηγούμενων
ετών

2.000,00 0,00 40.000,00

Σύνολα 640.803,14 348.224,02 593.915,22
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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 της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με  την παρ. 1

του Ν.4735/2020 και ισχύει,

- Την υπ’ αριθμ. 109/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει την υπ΄αριθμ.109/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής

Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.), με την οποία ψηφίσθηκε

ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021, όπως αυτός αποτυπώνεται στους

αντίστοιχους πίνακες του εισηγητικού μέρους της παρούσας και εμφανίζεται συνοπτικά ως

κατωτέρω:

Έσοδα: 409.600,00 ευρώ

Τραπεζικό υπόλοιπο: 184.315,22 ευρώ

Έξοδα: 593.915,22 ευρώ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της υπηρεσίας

‘’φόρτωση και μεταφορά στο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων’’

Αρ. Απόφ.: 337/2020

Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του Ν.3852/2010),

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης παράτασης χρονικής

διάρκειας εκτέλεσης της υπηρεσίας ‘’φόρτωση και μεταφορά στο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ μη επικίνδυνων

στερεών αποβλήτων’’» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. το υπ’ αριθμ. πρωτ: 21366/01.12.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών με θέμα «φόρτωση και μεταφορά στο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ μη επικίνδυνων στερεών

αποβλήτων», το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ007750346,

2. την υπ’ αριθμ.180/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «φόρτωση και

μεταφορά στο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων», προϋπολογισμού δαπάνης

24.304,00 ευρώ,

3. την υπ’ αριθμ. 1138/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η έγκριση της

ως άνω μελέτης,

4. την αριθμ. πρωτ: 21377/01.12.2020 πρόσκληση υποβολής προσφοράς Δημάρχου

Λαυρεωτικής,
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5. την αριθμ.  πρωτ:  21385/01.12.2020 οικονομική προσφορά που κατατέθηκε στην Υπηρεσία

από την εταιρεία ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.’’ και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά,

6. την υπ’ αριθμ. 1140/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η ανάθεση

της υπηρεσίας (20AWRD007752318),

7. την αριθμ. πρωτ: 21414/01.12.2020 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης,

8. την αριθμ. πρωτ: 21416/01.12.2020 σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών μεταξύ του

Δήμου Λαυρεωτικής και την εταιρείας ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.’’,  με αντικείμενο τη φόρτωση και

μεταφορά στο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ποσού 19.600,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ

24%, ήτοι 24.304,00 ευρώ (20SYMV007752472), χρονικής διάρκειας τριάντα (30) ημερολογιακών

ημερών,

9. την υπ’  αριθμ.312/2020  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η

αριθμ.1140/2020 απόφαση Δημάρχου,

10. την αριθμ. πρωτ: 22362/16.12.2020 επιστολή της εταιρείας ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε., με την οποία

αιτείται την παράταση της σύμβασης κατά δεκαπέντε (15) ημέρες.

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

τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.4412/2016 «…2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας

αρχής,  ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση,  η συνολική διάρκεια της

σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που

υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να

υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς

να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται

έκπτωτος…».

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

με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «…στ. αποφασίζει για …ii. Την

τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη

σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή

της…».

Με βάση όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω,  πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 217  του

Ν.4412/2016, αφού η ισχύς της σύμβασης είναι μέχρι την 01.01.2021, ενώ η αίτηση του Οικονομικού

Φορέα κατατέθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.

Κατόπιν τούτου, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,

- Τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.4412/2016,
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- Την αριθμ. πρωτ: 21416/01.12.2020 σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου

Λαυρεωτικής και την εταιρείας ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.’’,

- Την αριθμ. πρωτ: 22362/16.12.2020 αίτηση της εταιρείας ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.’’

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

εγκρίνει την χρονική παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ: 21416/01.12.2020 σύμβασης ανάθεσης παροχής

υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και την εταιρείας ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.’’, με αντικείμενο τη

φόρτωση και μεταφορά στο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,  ποσού 19.600,00

ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 24.304,00 ευρώ (20SYMV007752472), για δεκαπέντε (15) επιπλέον

ημέρες, ήτοι μέχρι 15 Ιανουαρίου 2021.

Η παράταση είναι μόνο χρονική και δεν αφορά σε αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της

σύμβασης.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ –

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»  κ.  Αρετούσα Μακρή,  μειοψήφησε,  αναφέροντας ότι ήδη έχει τοποθετηθεί επί του

συγκεκριμένου θέματος κατά τη συζήτηση της έγκρισης της υπ’ αριθμ.1140/2020 απόφασης

Δημάρχου (απόφαση 312/2020, 34η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής).

Η συγκέντρωση των αποβλήτων στη δημοτική έκταση στην περιοχή ΚΟΜΟΜΠΥΛΙ ΛΑΥΡΙΟΥ γίνεται με

ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής ήδη με την αριθμ.9/2020 απόφασής της,

έχει αποφασίσει την απομάκρυνση των σύμμεικτων απορριμμάτων, την αποκατάσταση και

ανάπλαση της δημοτικής έκτασης. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να

προβεί σε άμεση υλοποίησης της απόφασης.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών (υπ’ αριθμ. πρωτ: 22065/14.12.2020 εισήγηση

Τμήματος Εσόδων)

Αρ. Απόφ.: 338/2020

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 «διαγραφής

ποσών» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 22065/14.12.2020

εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα:

1. με τις διατάξεις του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.3463/2006: «1.

Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:

δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων,

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη

φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή

για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο,
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2. με τις διατάξεις του άρθρου 3  του Ν.4623/2019  η Οικονομική Επιτροπή των Δήμων είναι

αρμόδιο όργανο για τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο  174 του

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων, παρακαλούμε για την διαγραφή των παρακάτω ποσών:

1. Διαγραφή ποσού 40€ στο όνομα Μαστρογιάννης Δημήτριος του Ιωάννη, (αρ. πρωτ. Αίτησης

21460/2-12-2020),  διότι με τον υπ’ αρίθμ 102/25-11-2020 Χρηματικό Κατάλογο, βεβαιώθηκε

το ανωτέρω ποσό, το οποίο αφορά χρέωση της υπ’αρίθμ. 121000147545 παράβασης Κ.Ο.Κ

από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Ν/Α Αττικής, για παράνομη στάθμευση, η οποία επιβλήθηκε  την

6/8/2017, στο ΙΧ Επιβατικό με αρ. κυκλ. ΜΙΚ-9171, μάρκας PEUGEOT, χρώματος γκρί, ενώ ο

οδηγός ήταν απών.

Για την σχετική χρέωση η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αναζήτησε τα στοιχεία του κατόχου

του οχήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναζήτησης στοιχείων της ΚΕΔΕ.

Όμως σύμφωνα με τα συνημμένα στην αίτηση δικαιολογητικά, (άδεια κυκλοφορίας, έντυπο

τελών κυκλοφορίας έτους 2018), την συγκεκριμένη ημερομηνία παράβασης (6/8/2017),

κάτοχος και κατά συνέπεια παραβάτης δεν ήταν ο κ. Μαστρογιάννης Δημήτριος, άλλα ο

προηγούμενος ιδιοκτήτης του οχήματος Μπεκρής Αναστάσιος του Γεωργίου.

Κατόπιν τούτου προκύπτει η διαγραφή του προστίμου από τον κ. Μαστρογιάννη Δημήτριο και

εκ νέου χρώση στον πρώην ιδιοκτήτη του οχήματος κ. Μπεκρή Αναστάσιο.

2. Διαγραφή  ποσού 100€ στο όνομα ΝΕΖΤΕΤΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου από τον χρηματικό

κατάλογο 101/25-11-2020 λόγω διπλοεγγραφής χρέωσης, στον ίδιο χρηματικό κατάλογο, της

υπ’αρίθμ. 16160008767 παράβαση Κ.Ο.Κ από το ΑΤ Λαυρίου, η οποία επιβλήθηκε  την

23/4/2020, στην με αρ. κυκλ. ΑΖΙ-9908, μοτοσυκλέτα μάρκας DAITONA, χρώματος μαύρο.

3. Διαγραφή  ποσού 293,47€ στο όνομα ΚΟΡΔΑ ΚΟΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του Κωνσταντίνου το οποίο

βεβαιώθηκε εκ παραδρομής, με τον υπ’ αρίθμ. 93/23-11-2020 Χρηματικό Κατάλογο και

αφορά χρέωση αγοράς μαρμάρινης οστεοθυρίδας Νο 113, στο κοιμητήριο Κερατέας, μετά την

εκταφή του συζύγου της, Κοντού Μιχαήλ, διότι κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης – λόγω

μέτρων covid -  με την αρμόδια υπηρεσία, την φύλαξη των οστών και την αγορά μαρμάρινης

οστεοθυρίδας, θα αναλάμβανε η κόρη του θανόντα, κα. Κοντού – Σταμούλου Αγγελική, στην

οποία χρεώθηκε επίσης το ανωτέρω ποσό, με τον υπ’ αρίμ. 104/25-11-2020  Χρηματικό

κατάλογο και έχει ήδη εξοφλήσει με το υπ’ αρίθμ. Α-3546/7-12-2020 Διπλότυπο είσπραξης

του Δήμου Λαυρεωτικής.

4. Διαγραφή συνολικού ποσού 30€ στο όνομα ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου, από τον υπ’

αρίθμ. 109/30-11-2020 χρηματικό κατάλογο, διότι εκ παραδρομής στο σύνολο των 60€ για

τέλη ενταφιασμού σε οικογενειακό στο κοιμητήριο Κερατέας συμπεριλήφθηκε και το τέλος

ψυκτικού θαλάμου ενώ στην υπ’ αρίθμ. 20161/12-11-2020 αίτηση της αναφέρεται η μη χρήση

αυτού.
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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 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- Τις  διατάξεις  του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.3463/2006

- Την αριθμ. πρωτ: 22065/14.12.2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 463,47 ευρώ, από τους αντίστοιχους

χρηματικούς καταλόγους, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας

Αγίου Κωνσταντίνου (Νικήτας Κάϊλας) – απαλλαγή υπολόγου

Αρ. Απόφ.: 339/2020

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 Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου – απαλλαγής

υπολόγου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 22614/21.12.2020

εισήγηση του Πρόεδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας, στην οποία αναφέρονται τα

ακόλουθα:

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

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής

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

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

αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ &
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α.
 ΕΞΟΔΩΝ

1 ΛΙΝΑΡΔΟΣ
ΕΜ. ΜΑΡΚΟΣ 90/18.12.2020

Καθαρισμός και αποκομιδή μπαζών
σε δύο (2) δασικούς δρόμους που
βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα
Αγίου Κωνσταντίνου

496,00 30-6262.018

2 ΜΑΝΚΑ ST.
THEODHOR 35/18.12.2020

Εργασίες αφαίρεσης δύο (2) σαθρών
μπασκετών που βρίσκονται στο
Δημοτικό Σχολείο Κοινότητας Αγίου
Κωνσταντίνου

496,00 30-6261.001
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3
ΔΕΡΜΑΝΟΥΤ

ΣΟΣ ΣΤ.
ΠΕΤΡΟΣ

423/18.12.2020
Εργασίες για ξερίζωμα ενός (1)
ευκάλυπτου που βρίσκεται στη
Λεωφ. Καμαρίζης – Αναβύσσου

496,00 30-6262.018

4 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΘ.
ΜΑΧΟΥΤΗΣ 211/19.12.2020 Επισκευή μαντρότοιχου Δημοτικού

Κοιμητηρίου Αγίου Κωνσταντίνου 496,00 45-6261.003

ΣΥΝΟΛΟ 1.984,00
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,

- Την αριθμ. πρωτ: 22614/21.12.2020 εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής

Κοινότητας 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

α)  εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω της πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας

Αγίου Κωνσταντίνου,  όπως αυτές αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας,  από τον

Πρόεδρο, Νικήτα Κάϊλα, συνολικού ύψους 1.984,00 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών

ενταλμάτων σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020.

β) απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τον υπόλογο της πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου

Κωνσταντίνου Δήμου Λαυρεωτικής, έτους 2020, Νικήτα Κάϊλα, Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την

ανάθεση της υπηρεσίας «ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής

περιόδου 2020 -2021», κατακύρωση Αναδόχου

Αρ. Απόφ.: 340/2020

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

πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’ασφάλιση οχημάτων και

μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής περιόδου 2020 -2021’’, κατακύρωσης Αναδόχου» έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ.269/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε:
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(α) η έγκριση του από 06.11.2020 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με

την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά».

(β) η έγκριση του από 12.11.2020 πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με

την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά».

(γ) η κατακύρωση ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 – 2021», της εταιρείας ‘’INTERLIFE

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ’’, με έδρα στο 14ο ΧΛΜ. Ε. Ο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με ΑΦΜ 094342626, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με προσφορά ποσού των 27.568,66 ευρώ.

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό Οικονομικούς

Φορείς στις 27 Νοεμβρίου 2020, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Στη συνέχεια,  ζητήθηκε από τον προσωρινό Ανάδοχο Οικονομική Φορέα να υποβάλλει τα

δικαιολογητικά – αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 21 της υπ’ αριθμ.1010/2020 διακήρυξης

του διαγωνισμού.

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων «δικαιολογητικά μειοδότη»,  η Επιτροπή Διενέργειας

Διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό Νο3, σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης

που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό Φορέα ‘’INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ’’, το οποίο απέστειλε με το αριθμ. πρωτ: 22582/18.12.2020 διαβιβαστικό έγγραφο στην

Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση και σας θέτω υπόψη:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021»

(έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 18 Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα

Παρασκευή  και ώρα 12:30 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών

για τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’

αριθμ.3/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των

δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον προσωπικό μειοδότη INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ στο συνοπτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την

υπ’ αριθμ. 1010 (αριθμ. πρωτ: 18874/20.10.2020) απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την

ανάθεση της υπηρεσίας του θέματος.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι του Δήμου

Λαυρεωτικής:

1. Δημήτριος Πανάγιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Έργων Υποδομής, Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Αντωνία Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού, τακτικό μέλος

3. Βερβέρη Καλλιόπη, ΔΕ Διοικητικός, τακτικό μέλος

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
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ü την υπ’ αριθμ.1010/2020 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,

ü την υπ’ αριθμ.122/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

ü την υπ’  αριθμ.269 /2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα

πρακτικά Νο1 και Νο2,

ü το φάκελο δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από την «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α ΑΝΩΝΥΜΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», κατέθεσε τα κάτωθι δικαιολογητικά:  με αριθμ.

πρωτ: 22425/17.12.2020

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και διαπίστωσε  ότι ο Οικονομικός

Φορέας κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της

διακήρυξης, ήτοι:

Α/Α Δικαιολογητικό κατακύρωσης
1. Ποινικό μητρώο Πρόεδρου και Διευθ. Συμβούλου κ. Ιωάννη Βοτσαρίδη

2. Ποινικό μητρώο Αντιπροέδρου κ. Ευάγγελου Δρυμπέτα

3. Ποινικό μητρώο Αναπληρωτή Διευθ. Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Βοτσαρίδη

4. Ποινικό μητρώο Μέλους ΔΣ κ. Γεωργίας Βοτσαρίδου

5. Ποινικό μητρώο μέλος ΔΣ κ. Αθανασίου Πρόϊου

6. Ποινικό μητρώο Μέλους ΔΣ κ. Ροδούλας Τσιότσου

7. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη πτωχεύσεως

8. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης
(οικονομικού ενδιαφέροντος πτωχευτικής διαδικασίας και διαδικασίας εξυγίανσης)

9. Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή
αντικατάσταση

10. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί μη υπαγωγής σε ειδική διαχείριση
11. Ένορκη βεβαίωση

12. Φορολογική ενημερότητα

13. Ασφαλιστική ενημερότητα

14. Ασφαλιστική ενημερότητα ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ
15. Κατάσταση προσωπικού

16. Υπεύθυνη δήλωση για ασφαλιστικούς φορείς

17. Πιστοποιητικό από Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

18. Βεβαίωση από Τράπεζα της Ελλάδος
19. ΦΕΚ 4481 της 14/11/1991  (σύστασης)

20. ΦΕΚ 7943 της 10/09/2001 (δημοσίευσης κωδικοποιημένου καταστατικού)

21. Κωδικοποιημένο καταστατικό εταιρείας

22. Από 05/06/2018 Πρακτικό ΔΣ για τη συγκρότηση σε σώμα

23. ΦΕΚ 860 της 04/02/2002

24. ΦΕΚ 1618 της 07/03/2006

25. ΦΕΚ 13080 της 24/11/2008

26. ΦΕΚ 261 της 14/01/2009

27. ΦΕΚ 9276 της 05/09/2012
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28. Ανακοίνωση καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ πρακτικού ΔΣ

29. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας ασφαλιστικής
επιχείρησης, μη ανάκλησης αδείας λειτουργίας και τροποποιήσεων

30. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης

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

κατατέθηκαν από τον Οικονομικό Φορέα «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

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

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

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

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

- την υπ’ αριθμ.1010/2020 διακήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματα αυτής,

- την υπ’ αριθμ.269/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση των

πρακτικών Νο1 & Νο2,

- το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκε από τον Οικονομικό Φορέα

‘‘INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ’’,

- το με ημερομηνία 18.12.2020 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά

με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων),

- κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το από 18.12.2020 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με

τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο

Οικονομικό Φορέα ‘‘INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ’’.

(β) κατακυρώνει ως ανάδοχο της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 – 2021», την ‘’INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ’’, με έδρα στο 14ο ΧΛΜ. Ε. Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με ΑΦΜ 094342626, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με προσφορά ποσού των 27.568,66

ευρώ.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί χρονικής παράτασης της αρ. πρωτ: 23025/12.12.2019 σύμβασης

παροχής υπηρεσιών για τη δημιουργία ψηφιακής παραγωγής τουριστικού περιεχομένου

Αρ. Απόφ.: 341/2020

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 «χρονικής

παράτασης της αρ. πρωτ: 23025/12.12.2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη δημιουργία

ψηφιακής παραγωγής τουριστικού περιεχομένου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Το αριθμ. πρωτ:23025/12.12.2019 συμφωνητικό ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, μεταξύ του Δήμου

Λαυρεωτικής και του κου Γεωργίου Καραχάλιου του Αδαμαντίου για τη δημιουργία ψηφιακής

παραγωγής τουριστικού περιεχομένου, χρονικής διάρκειας εκατόν είκοσι (120) ημερών.

2. Την αριθμ.98/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η χρονική παράταση

του υπ’ αριθμ. πρωτ: 23025/12.12.2019 (19SYMV006031425) συμφωνητικού ανάθεσης παροχής

υπηρεσιών μέχρι την 31η Ιουλίου 2020,  προκειμένου να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί η

συμφωνηθείσα ψηφιακή παραγωγή.

3. Την αριθμ.179/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη χρονική

παράταση του υπ’ αριθμ. πρωτ: 23025/12.12.2019 (19SYMV006031425) συμφωνητικού ανάθεσης

παροχής υπηρεσιών, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, κατόπιν της από 21.07.2020 και με αριθμ. πρωτ:

12205/22.07.2020 επιστολής του κου Γ. Καραχάλιου.

4. Την από 10.12.2020 και με αριθμ. πρωτ: 22361/16.12.2020 επιστολή του κου Γ. Καραχάλιου, με την

οποία αιτείται τη χορήγηση νέας προθεσμίας για τους εξής λόγους:

«…Επειδή εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού ο Δήμος δεν μου έχει παραδώσει, έως σήμερα, όλα

τα απαραίτητα, για την υλοποίηση της ανατεθείσας σε εμένα ψηφιακής παραγωγής, μέσα και

στοιχεία, ήτοι α) τα κείμενα του ιστορικού τα οποία πρέπει να ενσωματωθούν ως αφήγηση στα προς

παράδοση οπτικοακουστικά έργα, καθώς και β) την άδεια της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας για

την πραγματοποίηση των απαιτούμενων κινηματογραφήσεων («γυρισμάτων») στους αρχαιολογικούς

χώρους του Σουνίου του Θορικού και του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαυρίου.

Επειδή στην ως άνω μεταξύ μας σύμβαση υπάρχει ειδική πρόβλεψη περί χορήγησης, σε περιπτώσεις

ανωτέρας βίας, εύλογης προθεσμίας για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των

συμβαλλομένων μερών

Επειδή,  σε κάθε περίπτωση,  σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 132  παρ.  1  στοιχ.  γ΄ του Ν.

4412/2016, οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα

διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν

από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
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ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ)  οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50%  της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της

συμφωνίας- πλαίσιο.

Επειδή χωρίς την παράδοση των ως άνω απαραίτητων στοιχείων δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της

ανατεθείσας σε εμένα υπηρεσίας, επισημάνεται, δε, ότι, εφόσον μου παραδοθούν τα ως άνω, το

χρονικό διάστημα το οποίο θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση και παράδοση της συμφωνηθείσας

ψηφιακής παραγωγής είναι εξήντα (60) ημέρες…»

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 της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1

του άρθρου 3 του Ν.4735/2020 και ισχύει,

- το αριθμ. πρωτ:23025/12.12.2019 συμφωνητικό ανάθεσης παροχής υπηρεσιών

- τις υπ’ αριθμ.98/2020 και 179/2020 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- την αριθμ. πρωτ: 22361/16.12.2020 επιστολή του κου Γ. Καραχάλιου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

την έγκριση τρίτης χρονικής παράτασης εκατόν είκοσι (120)  ημερών,  του υπ’  αριθμ.  πρωτ:

23025/12.12.2019 (19SYMV006031425) συμφωνητικού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών μεταξύ του

Δήμου Λαυρεωτικής και του κου Γεωργίου Καραχάλιου του Αδαμαντίου, για τη δημιουργία ψηφιακής

παραγωγής τουριστικού περιεχομένου, συνολικού ποσού 24.800,00 ευρώ, προκειμένου να

ολοκληρωθεί και να παραδοθεί η συμφωνηθείσα ψηφιακή παραγωγή.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,

συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων

ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα

Αρ. Απόφ.: 342/2020

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

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «αποδοχής

χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών

προς ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα» έθεσε υπόψη των μελών

της Οικονομικής Επιτροπής την από 22.12.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη:
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Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4735/20 το

οποίο ορίζει ότι  η Οικονομική Επιτροπή: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως

χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών

Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεων του σε αναπτυξιακά

προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του

προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).»

Β) το άρθρο 6 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 161 Α’/22-8-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4722/20 όπως

τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: « Αποδοχές

πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών

Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’

και β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα,

διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη

της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης.

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το

προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου,

ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο

έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση

του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής»

   Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή των κάτωθι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οδοποιία 1.500.000,00 απόφαση ένταξης 213/2020 Περιφέρεια
Αττικής  με ΑΔΑ: ΩΤΑΥ7Λ7-Λ48

Προμήθεια
απορριματ.οχημ.&μηχανημάτων
έργου &εξοπλισμού
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ

223.000,00
απόφαση ένταξης 1η Τροπ.της
64403/2020/ΥΠΕΣ με ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ

Χρηματ. Περιφέρειας για
Κατασκευή δυο παιδικών χαρών
στο Δήμο Λαυρεωτικής 400.000,00 απόφαση ένταξης 146/2020 Περιφέρεια

Αττικής  με ΑΔΑ: ΨΟΥΡ7Λ7-ΕΚΨ

Αναπλ.περιβάλλοντα χώρου
&συμπλ.αθλητικών
εγκαταστάσεων γηπέδου
Βογιατζή

1.500.000,00 απόφαση ένταξης 146/2020 Περιφέρεια
Αττικής  με ΑΔΑ: ΨΟΥΡ7Λ7-ΕΚΨ

Κατανομή ποσού για την κάλυψη
δαπανών μισθοδοσίας 78.000,00 Απόφαση 65051/2020 /ΥΠΕΣ με ΑΔΑ

ΩΘΤΣ46ΜΤΛ6-ΑΚ1
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καθαριότητας στις σχολικές
μονάδες

Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ για
λειτουργικές δαπάνες (ΙΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ)

218.734,92 Απόφαση 74303/2020 /ΥΠΕΣ με ΑΔΑ
9Μ8Ξ46ΜΤΛ6-25Λ

Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ για
λειτουργικές δαπάνες(ΙΒ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ)

218.734,92 Απόφαση 84666/2020 /ΥΠΕΣ με ΑΔΑ
Ψ4ΥΧ46ΜΤΛ6-ΜΜΦ

Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ για
λειτουργικές δαπάνες Σχολείων 51.080,00 Απόφαση 83378/2020 /ΥΠΕΣ με ΑΔΑ

Ψ25Ξ46ΜΤΛ6-2ΩΒ

Χρηματ.από το Ταμείο Αλληλ.του
έργου  Ασφαλτόστρωση δρόμων
εξυπηρέτησης δομής
μεταναστών

45.000,00

απόφαση ένταξης 12389/20 Υπουργείο
Μετανάστευσης & Ασύλου  με ΑΔΑ:
ΩΚΨΓ46ΜΔΨΟ-ΞΗΟ

Χρηματοδότηση του
προγράμματος της ΣΑΕ 055
Καθαρισμός  και συντήρηση
φρεατίων

24.347,93 απόφαση ένταξης 88749/2020 ΥΠΕΣ  με ΑΔΑ:
ΨΟ7Κ46ΜΤΛ6-ΖΔΨ

Προμήθεια απορριματ.οχημ.&
Λοιπών οχημάτων 150.000,00 απόφαση ένταξης 83448/2020/ΥΠΕΣ με ΑΔΑ:

ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-ΟΥ6

Κατανομή ποσού για την
καταβολή μισθωμάτων ΚΕΠ 11.400,00 Απόφαση 88410/2020 /ΥΠΕΣ με ΑΔΑ

ΨΖΣΘ46ΜΤΛ6-ΨΙΒ

Συμπληρωματική κατανομή από
τους ΚΑΠ για κάλυψη
λειτουργικών αναγκών

172.338,25 Απόφαση 89952/2020 /ΥΠΕΣ με ΑΔΑ
6Ι4Π46ΜΤΛ6-Λ9Ξ

Κατανομή ποσού από το ΤΑΠ 40.870,00 Απόφαση 89668/2020 /ΥΠΕΣ με ΑΔΑ
6ΡΨ146ΜΤΛ6-ΟΙΜ

Κατανομή ποσού από το Τέλος
διαφήμισης 54.590,00 Απόφαση 89678/2020 /ΥΠΕΣ με ΑΔΑ

6Ξ8Δ46ΜΤΛ6-ΝΩΓ

Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ για
επενδυτικές δαπάνες 102.660,00 Απόφαση 89680/2020 /ΥΠΕΣ με ΑΔΑ

628Γ46ΜΤΛ6-Τ5Κ

Επιχορήγηση για την εξόφληση
υποχρεώσεων από τελεσίδικες
δικαστικές αποφάσεις

1.024.745,33 Απόφαση 90221/2020 /ΥΠΕΣ με ΑΔΑ
ΩΕ7546ΜΤΛ6-ΑΡ6

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.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου

40 του Ν.4735/2020

- τις διατάξεις του άρθρου 6 της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4722/2020 (Α΄ 177)

- την από 22.12.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

την αποδοχή των κάτωθι ποσών:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οδοποιία 1.500.000,00
απόφαση ένταξης 213/2020
Περιφέρεια Αττικής  με ΑΔΑ:
ΩΤΑΥ7Λ7-Λ48

2.
Προμήθεια
απορριματ.οχημ.&μηχανημάτων έργου
&εξοπλισμού ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ

223.000,00

απόφαση ένταξης 1η Τροπ.της
64403/2020/ΥΠΕΣ με ΑΔΑ:
92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ

3.
Χρηματ. Περιφέρειας για Κατασκευή
δυο παιδικών χαρών στο Δήμο
Λαυρεωτικής

400.000,00
απόφαση ένταξης 146/2020
Περιφέρεια Αττικής  με ΑΔΑ:
ΨΟΥΡ7Λ7-ΕΚΨ

4.
Αναπλ.περιβάλλοντα χώρου
&συμπλ.αθλητικών εγκαταστάσεων
γηπέδου Βογιατζή

1.500.000,00
απόφαση ένταξης 146/2020
Περιφέρεια Αττικής  με ΑΔΑ:
ΨΟΥΡ7Λ7-ΕΚΨ

5.
Κατανομή ποσού για την κάλυψη
δαπανών μισθοδοσίας καθαριότητας
στις σχολικές μονάδες

78.000,00 Απόφαση 65051/2020 /ΥΠΕΣ με
ΑΔΑ ΩΘΤΣ46ΜΤΛ6-ΑΚ1

6. Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ για
λειτουργικές δαπάνες (ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) 218.734,92 Απόφαση 74303/2020 /ΥΠΕΣ με

ΑΔΑ 9Μ8Ξ46ΜΤΛ6-25Λ

7. Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ για
λειτουργικές δαπάνες(ΙΒ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) 218.734,92 Απόφαση 84666/2020 /ΥΠΕΣ με

ΑΔΑ Ψ4ΥΧ46ΜΤΛ6-ΜΜΦ

8. Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ για
λειτουργικές δαπάνες Σχολείων 51.080,00 Απόφαση 83378/2020 /ΥΠΕΣ με

ΑΔΑ Ψ25Ξ46ΜΤΛ6-2ΩΒ

9.
Χρηματ.από το Ταμείο Αλληλ.του έργου
Ασφαλτόστρωση δρόμων  εξυπηρέτησης
δομής μεταναστών

45.000,00

απόφαση ένταξης 12389/20
Υπουργείο Μετανάστευσης &
Ασύλου  με ΑΔΑ: ΩΚΨΓ46ΜΔΨΟ-
ΞΗΟ

10.
Χρηματοδότηση του προγράμματος της
ΣΑΕ 055 Καθαρισμός  και συντήρηση
φρεατίων

24.347,93 απόφαση ένταξης 88749/2020
ΥΠΕΣ  με ΑΔΑ: ΨΟ7Κ46ΜΤΛ6-ΖΔΨ

11. Προμήθεια απορριματ.οχημ.& Λοιπών
οχημάτων 150.000,00

απόφαση ένταξης
83448/2020/ΥΠΕΣ με ΑΔΑ:
ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-ΟΥ6

12. Κατανομή ποσού για την καταβολή
μισθωμάτων ΚΕΠ 11.400,00 Απόφαση 88410/2020 /ΥΠΕΣ με

ΑΔΑ ΨΖΣΘ46ΜΤΛ6-ΨΙΒ

13. Συμπληρωματική κατανομή από τους
ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 172.338,25 Απόφαση 89952/2020 /ΥΠΕΣ με

ΑΔΑ 6Ι4Π46ΜΤΛ6-Λ9Ξ
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14. Κατανομή ποσού από το ΤΑΠ 40.870,00 Απόφαση 89668/2020 /ΥΠΕΣ με
ΑΔΑ 6ΡΨ146ΜΤΛ6-ΟΙΜ

15. Κατανομή ποσού από το Τέλος
διαφήμισης 54.590,00 Απόφαση 89678/2020 /ΥΠΕΣ με

ΑΔΑ 6Ξ8Δ46ΜΤΛ6-ΝΩΓ

16. Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ για
επενδυτικές δαπάνες 102.660,00 Απόφαση 89680/2020 /ΥΠΕΣ με

ΑΔΑ 628Γ46ΜΤΛ6-Τ5Κ

17.
Επιχορήγηση για την εξόφληση
υποχρεώσεων από τελεσίδικες
δικαστικές αποφάσεις

1.024.745,33 Απόφαση 90221/2020 /ΥΠΕΣ με
ΑΔΑ ΩΕ7546ΜΤΛ6-ΑΡ6

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ –

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»  κ.  Αρετούσα Μακρή,  μειοψήφησε όσο αφορά την περίπτωση α/α:17  του ανωτέρω

πίνακα,  διότι διαφωνεί με την αποπληρωμή του ποσού των 504.000,00  ευρώ που αφορά την

εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της Ανώνυμης Εταιρείας με

την επωνυμία ‘’ΚΑΠΕΡΩΝΗ BUSINESS FINANCIAL GROUP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.’’

(ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG A.E.) από την επιχορήγηση που δόθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής για την εξόφληση

των υποχρεώσεών του από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εμμένοντας

στο σκεπτικό και αποφατικό της υπ’ αριθ. 57/27-3-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Λαυρεωτικής (ΑΔΑ:  6Π92ΩΛ1-2ΔΞ),  η οποία ελήφθη κατόπιν της έκδοσης της αριθ.  219/2018

οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού όρων διαδικασίας παροχής και αποδοχής δωρεάς

εκπόνησης πλήρους και ολοκληρωμένης μελέτης για το έργο ‘’Ανάπλαση Λ.  Αθηνών –  Σουνίου,

κάθετων οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας’’

Αρ. Απόφ.: 343/2020

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 «καθορισμού όρων

διαδικασίας παροχής και αποδοχής δωρεάς εκπόνησης πλήρους και ολοκληρωμένης μελέτης για το

έργο ‘’Ανάπλαση Λ. Αθηνών – Σουνίου, κάθετων οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως

Κερατέας’’» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ.315/2020 προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η αποδοχή

της δωρεάς των υποστηρικτικών μελετών για το έργο «Ανάπλαση της κεντρικής οδού Αθηνών –

Λαυρίου της πόλης Κερατέας,  των όμορων πλατειών και κοινοχρήστων χώρων»  από την εταιρεία

‘’ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ’’.

Ακολούθως, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απέστειλε προς την Οικονομική Επιτροπή την

σριθμ. πρωτ: 22518/18.12.2020 εισήγηση περί «καθορισμού όρων διαδικασίας παροχής και

αποδοχής δωρεάς εκπόνησης πλήρους και ολοκληρωμένης μελέτης για το έργο ‘’Ανάπλαση Λ.
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Αθηνών – Σουνίου, κάθετων οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας’’», την οποία

σας θέτω υπόψη:

   Έχοντας υπόψη:

1. Την ένταξη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Λ. ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΥΝΙΟΥ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» στο ΠΔΕ στην ΣΑΕ Ο68 με ποσό 5.200.000,00€

2.  Την από 02/11/2020 Επιστολή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Πολιτιστικού &

Κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ με την οποία εκδήλωσε την πρόθεσή της να προβεί σε δωρεά εκπόνησης

όλων των υποστηρικτικών μελετών του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Λ. ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΥΝΙΟΥ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ

ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

3. Τις διατάξεις του Άρθρου 2 Α του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), όπως αυτό προστέθηκε με την

παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/11(ΦΕΚ 209 Α ) ορίζονται τα εξής: «Με απόφαση του αρμόδιου

Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αρμόδιας αρχής, μπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης

ή μέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό

δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του δωρεοδόχου σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου

δημόσιου τομέα. Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η

μελέτη ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων του

δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του.

4. Την υποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και την έλλειψη ειδικοτήτων

μηχανικών και προγραμμάτων κατάλληλων για εκπόνηση τέτοιων μελετών.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

Ø Η δυνατότητα δωρεάς μελέτης και παροχής υπηρεσίας που σχετίζεται με την εκτέλεση

δημόσιου έργου, προβλέπεται από το 2011 ρητά στη νομοθεσία περί εκπόνησης δημόσιων μελετών

και είναι στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να την αποδεχτεί, με απόφαση του αρμοδίου

οργάνου, εγκρίνοντας παράλληλα τους όρους και τη διαδικασία με την οποία αυτή θα

πραγματοποιηθεί.

Ø Κρίνουμε ότι η αποδοχή του αιτήματος του δωρητή θα αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη για τον

Δήμο Λαυρεωτικής.

Ø Με την υπ’ αρ. 315/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η δωρεά των

υποστηρικτικών μελετών για το έργο «Ανάπλαση της κεντρικής οδού Αθηνών – Λαυρίου της πόλης

Κερατέας, των όμορων πλατειών και κοινοχρήστων χώρων» από την εταιρεία ‘’ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ’’

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να καθοριστούν οι όροι της διαδικασίας παροχής και αποδοχής της δωρεάς ως εξής:

Άρθρο 1: Υποχρεώσεις δωρητή

Ο δωρητής θα αναλάβει εξ'  ολοκλήρου το κόστος εκπόνησης του συνόλου των απαιτούμενων

ερευνητικών εργασιών και μελετών και συγκεκριμένα:

-Τοπογραφική μελέτη
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-Συγκοινωνιακή μελέτη (οδοποιίας)

-Γεωλογική μελέτη

-Περιβαλλοντική μελέτη

-Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη

-Υδραυλική μελέτη

- Φυτοτεχνική μελέτη

Καμία αμοιβή ή οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα και εύνοια δεν πρόκειται να παρασχεθεί στον δωρητή

ή στην ομάδα μελέτης εξαιτίας της ως άνω δωρεάς, πλην της δημόσιας δήλωσης ευχαριστίας ή

ανάλογης ηθικής επιβράβευσης, που θα γίνει με απόφαση συλλογικού οργάνου

Άρθρο 2: Αντικείμενο δωρεάς

Στις απαιτούμενες μελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της δωρεάς περιλαμβάνονται ιδίως:

-Τοπογραφική μελέτη

-Συγκοινωνιακή μελέτη (οδοποιίας)

-Γεωλογική μελέτη

-Περιβαλλοντική μελέτη

-Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη

-Υδραυλική μελέτη

-Φυτοτεχνική μελέτη

H εκπόνηση τους θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί μελετών καθώς και τις

ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης μελετών και εκτέλεσης έργων. Η τελική προς έγκριση

μελέτη θα έχει λάβει τις αναγκαίες άδειες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.

Άρθρο 3: Σύνθεση ομάδας μελέτης

Ο δωρητής θα αναθέσει τη μελέτη σε μηχανικούς που έχουν τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα,

δηλαδή μελετητικό πτυχίο στις κατηγορίες του Άρθρου 2 του Ν. 3316/2005).

Ο δωρητής θα γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,  το αργότερο εντός ενός μήνα από την

εγκριτική απόφαση της δωρεάς, τη σύνθεση της ομάδας μελέτης και τον εκπρόσωπό της, ο οποίος θα

είναι υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οποιαδήποτε αλλαγή στη

σύνθεση της ομάδας μελέτης πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός δεκαπέντε

(15) ημερών.

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις μελετητών - τροποποίηση μελέτης

Όλες οι επιμέρους μελέτες θα εκπονηθούν από τη μελετητική ομάδα σύμφωνα με τους παρόντες

όρους, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, Ελαττώματα ή

ελλείψεις του μελετητικού αντικειμένου της παροχής δωρεάς, που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια

εκτέλεσής της, αλλά και μετά την αποδοχή της δωρεάς και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του

Δήμου Λαυρεωτικής, αποκαθιστώνται από την ομάδα μελέτης, χωρίς αξίωση οποιαδήποτε αμοιβής ή

άλλου ανταλλάγματος από το Δήμο Λαυρεωτικής .
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Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη

διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από

απρόβλεπτες περιστάσεις. Για κάθε τροποποίηση της μελέτης θα ακολουθηθεί η διαδικασία του

Άρθρου 31 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α).

Όλες οι επιμέρους μελέτες θα παραδοθούν σε τρία (3) έντυπα αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή

που να επιδέχεται πλήρους επεξεργασίας (ισχύει για τα τεύχη και τα σχέδια). Οι μελέτες αποτελούν

αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε τμήμα τους για

άλλο σκοπό εκτός αυτόν της δωρεάς, χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των μελετητών.

Άρθρο 5: Επίβλεψη μελέτης

Η επίβλεψη της μελέτης θα γίνει από το Τμήμα των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής

(Επιβλέπουσα Υπηρεσία), η οποία θα ορίσει ως επιβλέποντες της μελέτης υπαλλήλους της, κατόχους

τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την

τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της και

τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης.

Άρθρο 6: Προθεσμίες

Η παροχή της δωρεάς θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της απόφασης

έγκρισης του αιτήματος του δωρητή. Ο χρόνος αυτός συνιστά το καθαρό αντικείμενο εκπλήρωσης των

υποχρεώσεων της μελετητικής ομάδας και δεν συμπεριλαμβάνει τους απαιτούμενους χρόνους για την

έγκριση και παραλαβή του παραδοτέου, τη γνωμοδότηση των απαιτούμενων οργάνων επ' αυτού και

τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις.

Άρθρο 7: Έγκριση μελέτης

Οι μελέτες θα εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, εκτός αν η τελευταία έχει αντιρρήσεις ως

προς την πληρότητα και τεχνική αρτιότητα του αντικειμένου της μελέτης ή κρίνει ότι απαιτούνται

διορθώσεις και συμπληρώσεις του παραδοτέου. Στην περίπτωση αυτή η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα

υποβάλλει εγγράφως τις παρατηρήσεις της και θα ζητήσει τη διόρθωση και επανυποβολή του

παραδοτέου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί σε περίπτωση που απαιτηθούν διορθώσεις και συμπληρώσεις

του παραδοτέου στο στάδιο έκδοσης των Περιβαλλοντικών άδειων

Άρθρο 8: Αποδοχή αντικειμένου δωρεάς

Το αντικείμενο της δωρεάς θα παραληφθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 2Α του Ν.  3316/2005 (ΦΕΚ 42Α),  αφού προηγηθεί:  α)  η δημοσίευση ανακοίνωσης για την

υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί κάθε

ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας

προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, στο οποίο θα διαβιβαστούν

οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν
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Άρθρο 9: Επίλυση ζητημάτων - διακοπή δωρεάς

Αρμόδιο όργανο για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύψει κατά την υλοποίηση της δωρεάς

είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής. Με απόφασή της μπορεί να αρνηθεί την

αποδοχή της δωρεάς ή να διακόψει την εξέλιξη της διαδικασίας παροχής δωρεάς, αν κρίνει ότι δεν

τηρήθηκαν οι όροι της παρούσας ή αν για οποιοδήποτε λόγο η παροχή της δωρεάς αποβεί αλυσιτελής.

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 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- Τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν.3316/2005,

- Την υπ’ αριθμ. 315/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- Την αριθμ. πρωτ: 22518/18.12.2020 εισήγηση 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

Καθορίζει τους όρους της διαδικασίας παροχής και αποδοχής της δωρεάς εκπόνησης πλήρους και

ολοκληρωμένης μελέτης για το έργο ‘’Ανάπλαση Λ.  Αθηνών – Σουνίου,  κάθετων οδών και όμορων

πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας’’, από την εταιρεία ‘’ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ’’, ως ακολούθως:

Άρθρο 1: Υποχρεώσεις δωρητή

Ο δωρητής θα αναλάβει εξ' ολοκλήρου το κόστος εκπόνησης του συνόλου των απαιτούμενων

ερευνητικών εργασιών και μελετών και συγκεκριμένα:

-Τοπογραφική μελέτη

-Συγκοινωνιακή μελέτη (οδοποιίας)

-Γεωλογική μελέτη

-Περιβαλλοντική μελέτη

-Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη

-Υδραυλική μελέτη

- Φυτοτεχνική μελέτη

Καμία αμοιβή ή οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα και εύνοια δεν πρόκειται να παρασχεθεί στον δωρητή

ή στην ομάδα μελέτης εξαιτίας της ως άνω δωρεάς,  πλην της δημόσιας δήλωσης ευχαριστίας ή

ανάλογης ηθικής επιβράβευσης, που θα γίνει με απόφαση συλλογικού οργάνου

Άρθρο 2: Αντικείμενο δωρεάς

Στις απαιτούμενες μελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της δωρεάς περιλαμβάνονται ιδίως:

-Τοπογραφική μελέτη
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-Συγκοινωνιακή μελέτη (οδοποιίας)

-Γεωλογική μελέτη

-Περιβαλλοντική μελέτη

-Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη

-Υδραυλική μελέτη

-Φυτοτεχνική μελέτη

H εκπόνηση τους θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί μελετών καθώς και τις

ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης μελετών και εκτέλεσης έργων. Η τελική προς έγκριση

μελέτη θα έχει λάβει τις αναγκαίες άδειες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.

Άρθρο 3: Σύνθεση ομάδας μελέτης

Ο δωρητής θα αναθέσει τη μελέτη σε μηχανικούς που έχουν τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα,

δηλαδή μελετητικό πτυχίο στις κατηγορίες του Άρθρου 2 του Ν. 3316/2005).

Ο δωρητής θα γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,  το αργότερο εντός ενός μήνα από την

εγκριτική απόφαση της δωρεάς, τη σύνθεση της ομάδας μελέτης και τον εκπρόσωπό της, ο οποίος θα

είναι υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οποιαδήποτε αλλαγή στη

σύνθεση της ομάδας μελέτης πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός δεκαπέντε

(15) ημερών.

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις μελετητών - τροποποίηση μελέτης

Όλες οι επιμέρους μελέτες θα εκπονηθούν από τη μελετητική ομάδα σύμφωνα με τους παρόντες

όρους,  τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης,  Ελαττώματα ή

ελλείψεις του μελετητικού αντικειμένου της παροχής δωρεάς, που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια

εκτέλεσής της, αλλά και μετά την αποδοχή της δωρεάς και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του

Δήμου Λαυρεωτικής, αποκαθιστώνται από την ομάδα μελέτης, χωρίς αξίωση οποιαδήποτε αμοιβής

ή άλλου ανταλλάγματος από το Δήμο Λαυρεωτικής.

Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη

διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από

απρόβλεπτες περιστάσεις.  Για κάθε τροποποίηση της μελέτης θα ακολουθηθεί η διαδικασία του

Άρθρου 31 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α).

Όλες οι επιμέρους μελέτες θα παραδοθούν σε τρία (3) έντυπα αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή

που να επιδέχεται πλήρους επεξεργασίας (ισχύει για τα τεύχη και τα σχέδια). Οι μελέτες αποτελούν

αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε τμήμα τους για

άλλο σκοπό εκτός αυτόν της δωρεάς, χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των μελετητών.

Άρθρο 5: Επίβλεψη μελέτης
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Η επίβλεψη της μελέτης θα γίνει από το Τμήμα των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής

(Επιβλέπουσα Υπηρεσία), η οποία θα ορίσει ως επιβλέποντες της μελέτης υπαλλήλους της, κατόχους

τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την

τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της

και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης.

Άρθρο 6: Προθεσμίες

Η παροχή της δωρεάς θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της απόφασης

έγκρισης του αιτήματος του δωρητή.  Ο χρόνος αυτός συνιστά το καθαρό αντικείμενο εκπλήρωσης

των υποχρεώσεων της μελετητικής ομάδας και δεν συμπεριλαμβάνει τους απαιτούμενους χρόνους

για την έγκριση και παραλαβή του παραδοτέου,  τη γνωμοδότηση των απαιτούμενων οργάνων επ'

αυτού και τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις.

Άρθρο 7: Έγκριση μελέτης

Οι μελέτες θα εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, εκτός αν η τελευταία έχει αντιρρήσεις ως

προς την πληρότητα και τεχνική αρτιότητα του αντικειμένου της μελέτης ή κρίνει ότι απαιτούνται

διορθώσεις και συμπληρώσεις του παραδοτέου. Στην περίπτωση αυτή η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα

υποβάλλει εγγράφως τις παρατηρήσεις της και θα ζητήσει τη διόρθωση και επανυποβολή του

παραδοτέου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί σε περίπτωση που απαιτηθούν διορθώσεις και

συμπληρώσεις του παραδοτέου στο στάδιο έκδοσης των Περιβαλλοντικών άδειων

Άρθρο 8: Αποδοχή αντικειμένου δωρεάς

Το αντικείμενο της δωρεάς θα παραληφθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 2Α του Ν.  3316/2005 (ΦΕΚ 42Α),  αφού προηγηθεί:  α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την

υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα,  μέσα στην οποία μπορεί

κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και β)  η μετά την πάροδο της

μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, στο οποίο θα

διαβιβαστούν οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν

Άρθρο 9: Επίλυση ζητημάτων - διακοπή δωρεάς

Αρμόδιο όργανο για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύψει κατά την υλοποίηση της δωρεάς

είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.  Με απόφασή της μπορεί να αρνηθεί την

αποδοχή της δωρεάς ή να διακόψει την εξέλιξη της διαδικασίας παροχής δωρεάς, αν κρίνει ότι δεν
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τηρήθηκαν οι όροι της παρούσας ή αν για οποιοδήποτε λόγο η παροχή της δωρεάς αποβεί

αλυσιτελής.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού διενέργειας δημόσιας φανερής προφορικής

μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση και

λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης στην πόλη της Κερατέας

Αρ. Απόφ.: 344/2020

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 πρακτικού διενέργειας

δημόσιας φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής

ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης στην πόλη της Κερατέας» έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Την υπ’ αριθμ.34/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί υποχρεωτικής σύστασης

και λειτουργίας Υπηρεσίας Δόμησης στο Δήμο Λαυρεωτικής από 1η Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με το

άρθρο 4 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/α/11-03-2020).

2. Την υπ’ αριθμ.80/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία

εγκρίθηκε η μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία της

Υπηρεσίας Δόμησης.

3. Την υπ’ αριθμ.212/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατάρτιση

των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για τη μίσθωση του ακινήτου.

4. Την υπ’  αριθμ.938/2020 διακήρυξη φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη

μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Λαυρεωτικής.

5. Το από 02.11.2020 και με αριθμ. πρωτ: 21328/01.12.2020 πρακτικό της Επιτροπής

Εκμίσθωσης Ακινήτων.

6.   Την υπ’ αριθμ. 22372/16.12.2020 έγγραφη πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους

ιδιοκτήτες.

Η δεύτερη φάση της δημοπρασίας διεξήχθη στις 21  Δεκεμβρίου 2020  στο Δημοτικό

Κατάστημα Λαυρεωτικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών που συγκροτήθηκε με

την υπ’ αριθμ. 9/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και συντάχθηκε το πρακτικό

δημόσιας φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας, το οποίο σας θέτω υπόψη:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

Δημόσιας Φανερής Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Κουντουριώτη αριθμ. 1), σήμερα Δευτέρα, 21

Δεκεμβρίου του έτους 2020 και ώρα 12:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας

Δημοπρασιών (άρθρο 1  ΠΔ 270/81),  που συγκροτήθηκε με την υπ’  αριθμ.  9/2020  απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, αποτελούμενη από τους:
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1. Δημήτριο Λουκά, Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Πρόεδρο τη Επιτροπής

2. Ευαγγελία Βελετάκου

3. Ασπασία Αργεντίνη, ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Παναγιώτη Τσίκλου

Η Επιτροπή συνήλθε προκειμένου να διενεργήσει δημόσια φανερή, προφορική, μειοδοτική

δημοπρασία για τη μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία

Υπηρεσίας Δόμησης στη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας.

Με την υπ’ αριθμ.80/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η μίσθωση από

το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης.

Με την υπ’ αριθμ.212/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης

της δημοπρασίας για τη μίσθωση του ακινήτου.

Με την υπ’ αριθμ.938/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής προκηρύχθηκε η διενέργεια της

δημοπρασίας.

Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια της παραπάνω δημοπρασίας δημοσιεύθηκε στις

εφημερίδες: ‘’ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ’’ και ‘’ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ’’, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου

Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr και στο πρόγραμμα ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ με ΑΔΑ: ΩΥΤΝΩΛ1-9ΘΛ.

Στη δημοπρασία έλαβαν μέρος οι κατωτέρω ενδιαφερόμενοι:

1. Γεώργιος Κολιαδήμας του Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνος Κολιαδήμας του Γεωργίου, με

αριθμ. πρωτ: 18982/21.10.2020

2. Γεώργιος Λιάγκης του Δημητρίου, Φλώρα Λιάγκη του Δημητρίου, Βασιλική Λιάγκη του

Γεωργίου, με αριθμ. πρωτ: 19146/23.10.2020

Από το 02.11.2020 πρακτικό της Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων, το οποίο κοινοποιήθηκε  με το

αριθμ. πρωτ: 21328/01.12.2020 έγγραφο της Προέδρου στους συμμετέχοντες στη δημοπρασία και

διαβιβάσθηκε στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, διαπιστώθηκε ότι:

Α. το ακίνητο ιδιοκτησίας Γεωργίου και Κωνσταντίνου Κολιαδήμα δεν πληροί τους όρους της

αριθμ.938/2020 διακήρυξης της δημοπρασίας και συνεπώς κρίνεται ακατάλληλο.

Β. το ακίνητο ιδιοκτησίας των Φλώρας, Βασιλικής και Γεωργίου Λιάγκη κρίθηκε κατάλληλο για το

σκοπό που προορίζεται βάσει των όρων της αριθμ.938/2020 διακήρυξης της δημοπρασίας.

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 22372/16.12.2020 έγγραφης πρόσκλησης προς τους κ.κ. Φλώρα, Βασιλική και

Γεώργιο Λιάγκη ορίστηκε η Β’ φάση της δημοπρασίας, κατά την οποία προσήλθε στο Δημοτικό

Κατάστημα, ο κος Γεώργιος Λιάγκης,  ο οποίος ενεργεί και για λογαριασμό των λοιπών συνιδιοκτητών.

Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, πρότεινε την

έναρξη της φανερής μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας και κάλεσε τον ενδιαφερόμενο να

προσέλθει προκειμένου να καταθέσει την εγγύηση (σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθμ.938/2020

διακήρυξης) και την προσφορά του.
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Ο κος Γεώργιος Λιάγκης προσκόμισε το υπ’ αριθμ.808205/2020 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης

του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ποσού 2.040,00 ευρώ. Ο ανωτέρω έγινε δεκτός στη

δημοπρασία και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει

για να καταθέσει την προσφορά του.

Η προσφορά που εκφωνήθηκε είναι η εξής:

Μηνιαίο μίσθωμα: χίλια επτακόσια (1.700,00) ευρώ.

Ετήσιο μίσθωμα: είκοσι χιλιάδες τετρακόσια (20.400,00 ευρώ).

Αφού πέρασε η ώρα και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της παρούσας διαδικασίας ο Πρόεδρος

της Επιτροπής κλείνει τη δημοπρασία και ανακοινώνει ότι αυτή κατακυρώνεται στο όνομα των

συνιδιοκτητών του ακινήτου:

κου Γεωργίου Λιάγκη του Δημητρίου, κατοίκου Κερατέας, οδός Αγίου Χαραλάμπους 8, με αριθμ.

δελτίου ταυτότητας …….,

κας Φλώρας Λιάγκη του Δημητρίου, κατοίκου Κερατέας, οδός Αγίου Χαραλάμπους 8, με αιθμ. δελτίου

ταυτότητας ………

κας Βασιλικής Λιάγκη του Γεωργίου, κατοίκου Κερατέας, οδός Αγίου Χαραλάμπους 8, με αριθμ.

δελτίου ταυτότητας ……..

με προσφορά ποσού: χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700.00€) ως μηνιαίο μίσθωμα για την εκμίσθωση

του ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ.89 επί των οδών Αγίου Χαραλάμπους και Βασιλίσσης Φρειδερίκης

της πόλεως Κερατέας, από το Δήμο Λαυρεωτικής για τη στέγαση και λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης.

Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφεται από την Επιτροπή και τον τελευταίο

μειοδότη, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, παρ.6 & 7 του ΠΔ 270/81.

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ270/81.

Για τη διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε,

βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

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

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση ή μη του πρακτικού της δημόσιας φανερής μειοδοτικής

δημοπρασίας που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής στις 21.12.2020  και αφορά τη

μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης

(ΥΔΟΜ) στην πόλη της Κερατέας.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε τα πρακτικά της δημοπρασίας μαζί με λοιπά

στοιχεία του φακέλου διεξαγωγής της και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει, στο σύνολό του, το από 21 Δεκεμβρίου 2020 πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών σχετικά

με τη δημόσια φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα
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Λαυρεωτικής για τη μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία

Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ)  στην πόλη της Κερατέας,  σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία

κατακυρώθηκε στο όνομα των συνιδιοκτητών του ακινήτου:

κου Γεωργίου Λιάγκη του Δημητρίου,  κατοίκου Κερατέας,  οδός Αγίου Χαραλάμπους 8,  με αριθμ.

δελτίου ταυτότητας …….,

κας Φλώρας Λιάγκη του Δημητρίου, κατοίκου Κερατέας, οδός Αγίου Χαραλάμπους 8, με αιθμ. δελτίου

ταυτότητας ………

κας Βασιλικής Λιάγκη του Γεωργίου,  κατοίκου Κερατέας,  οδός Αγίου Χαραλάμπους 8,  με αριθμ.

δελτίου ταυτότητας ……..

με προσφορά ποσού: χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700.00€) ανά μήνα.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου

2020

Αρ. Απόφ.: 345/2020

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 Σεπτεμβρίου 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 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: 22385/17.12.2020 πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης

μηνός Σεπτεμβρίου 2020, το οποίο έχει ως κατωτέρω:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο της 31/08/2020 στις τράπεζες και στο ταμείο: 1.335.082,61 €
Πλέον εισπράξεις Σεπτεμβρίου: 2.419.759,32 €
Μείον πληρωμές Σεπτεμβρίου: -1.877.007,70 €

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 30/09/2020): 1.877.834,23 €

Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου
σε λογαριασμούς όψεως την 30/09/2020 ανήλθε στο ποσό των 1.866.034,59 €.
Αναλυτικά:
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Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540046-57 815.393,04 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540073-20 206.286,52 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/535309-26 36.031,94 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003147-05 14.238,19 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/004247-10 32.968,87 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003906-30 1.891,98 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003352-96 1,07 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003353-79 54,45 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003354-52 6.024,08 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003965-95 17.977,86 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003355-36 2,89 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/004490-30 800,00 €
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000035 11.356,13 €
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000086 714.918,28 €
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 802.002.203.000.330 0,00 €
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.40.0200036773 6.630,59 €
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0040.60.0200661421 0,00 €
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.47.0200048045 0,00 €
Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογ. 703105500005850 0,00 €
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων GR 5509700011330801740000900 1.458,70 €

Σύνολα: 1.866.034,59 €

Πλέον των ανωτέρω:
1. στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 1.804,64 €.
2. στα χέρια των υπολόγων των παγίων προκαταβολών υπάρχει σε λογαριασμούς ειδικού

σκοπού, το ποσό των 9.995,00 €.
Αθροιστικά,  τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα ανέρχονταν σε
1.877.834,23 €.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 1.860.352,85 € και
διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ 915.345,22 €

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 100.486,55 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 844.521,08 €

ΣΥΝΟΛΑ 1.860.352,85 €

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους 17.481,38 €
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’
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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

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 παγίες

προκαταβολές.

5. Πλέον (+) 800,00 € : που αφορούν τα χρήματα με τα οποία έχει συσταθεί το υπ’  αριθμ.  Α

226/28-08-2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

6. 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».

7. 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».

8. 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».

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
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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».

10. Πλέον (+) 34,00 € : που αφορούν τα χρήματα που βρίσκονται στα χέρια των υπολόγων των

παγίων προκαταβολών.

11. 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».

12. 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».

13. 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».

14. 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».

15. 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
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τις 31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών».

16. Πλέον (+) 595,26 € : που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στις

30/09/2020 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα, αφορά τη

διατροφή της κυρίας Καϊνανά μηνός Σεπτεμβρίου,  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 Σεπτεμβρίου.

17. Πλέον (+) 21,30 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 18/08/2020 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».

18. Πλέον (+) 20,30 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 23/09/2020 στον υπ’

αριθμ. 54004657  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ APS 14401», για την οποία

δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης μέσα στον Σεπτέμβριο.

19. Πλέον (+) 20,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 23/09/2020 στον υπ’

αριθμ. 54004657  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «018678290 ΜΠΕΛΛΟΥ», για την οποία

δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης μέσα στον Σεπτέμβριο.

20. Πλέον (+) 438,50 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 28/09/2020 στον

υπ’  αριθμ.  54004657   τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ APS  14401»,  για την

οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης μέσα στον Σεπτέμβριο.

21. Πλέον (+) 24,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 28/09/2020 στον υπ’

αριθμ. 54004657  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΒ869421», για την οποία

δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης μέσα στον Σεπτέμβριο.

22. Πλέον (+) 56,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 28/09/2020 στον υπ’

αριθμ. 54004657  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΒ869421», για την οποία

δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης μέσα στον Σεπτέμβριο.

23. Πλέον (+) 26,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 28/09/2020 στον υπ’

αριθμ. 54004657  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΒ869421», για την οποία

δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης μέσα στον Σεπτέμβριο.

24. Πλέον (+) 3,50 € : που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο γραμμάτιο είσπραξης Α 693/03-09-

2020 και στο ποσό που κατατέθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου για το οποίο

εκκρεμεί λογιστική τακτοποίηση.
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25. Μείον (-)  185,00  €  : που αφορούν το υπ’  αριθμ.  Α 772/30-09-2020  ισόποσο γραμμάτιο

είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν

αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Σεπτέμβριο.

26. Μείον (-)  714,58  €  : που αφορούν το υπ’  αριθμ.  Α 773/30-09-2020  ισόποσο γραμμάτιο

είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν

αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Σεπτέμβριο.

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: 22385/17.12.2020 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 Σεπτεμβρίου 2020.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Λαυρεωτικής.


