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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ
Ν ΟΜ ΟΣ  Α Τ Τ ΙΚ Η Σ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 17 Ιανουαρίου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 12:00 (δια τηλεδιάσκεψης)

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 577/13.01.2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 13.01.2022

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  6

Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής,  Ευαγγελία Βελετάκου,

Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Παναγιώτης Τσίκλος (προσήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), Κωνσταντίνος Λεβαντής

Απόντα μέλη  :  1

Αρετούσα Μακρή

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση σε σώμα – ορισμός Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (περίοδος 9

Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2023)

Αρ. Απόφ.: 1/2022

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 της ημερήσιας

διάταξης περί «συγκρότησης σε σώμα – εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (περίοδος 9

Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2023», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

Με το υπ’ αριθμ.2/2022 πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής έγινε η εκλογή των

τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, η θητεία της οποίας αρχίζει την

9η Ιανουαρίου 2022 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Με την υπ’  αριθμ.52/2022 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής έγινε ο ορισμός των δύο (2)

Αντιδημάρχων – τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
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Σύμφωνα με την παρ.11  του άρθρου 74  του Ν.3852/2010,  όπως έχει αντικατασταθεί και

ισχύει και τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 90/Α.Π. 59849/21.08.2019 του ΥΠ.ΕΣ., τα οριζόμενα και τα

εκλεγμένα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν

μεταξύ τους, με φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει

και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη

πλειοψηφία όλων των μελών της Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία,

τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε

διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται όποιος λάβει σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση

ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Για τον έλεγχο νομιμότητας της εκλογής Αντιπροέδρου των Επιτροπών εφαρμόζονται οι

διατάξεις των άρθρων  226 και 227 του Ν. 3852/2010.

Με βάση τα ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος πρότεινε στο σώμα το τακτικό μέλος  της Οικονομικής

Επιτροπής, Κωνσταντίνο Λεβαντή, ως Αντιπρόεδρο αυτής.

Στη συνέχεια άρχισε η φανερή ψηφοφορία μεταξύ του συνόλου των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής, οι οποίοι ψήφησαν ονομαστικά. Μετά το τέλος της πιο πάνω ψηφοφορίας, ανακοινώθηκε

το αποτέλεσμα, σύμφωνα με το οποίο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής ο

κος Κωνσταντίνος Λεβαντής έλαβε έξι (6) ψήφους επί συνόλου έξι (6) ψηφισάντων.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου και έλαβε υπόψη της:

- την παρ.11 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει

- τη μοναδική υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου

- την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

εκλέγει

αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής για την περίοδο από 9 Ιανουαρίου

2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 το Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας, κο Κωνσταντίνο Λεβαντή, ο

οποίος συγκέντρωσε έξι (6) ψήφους, επί συνόλου έξι (6) ψηφισάντων.

Ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει της Επιτροπής, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου,  προεδρεύει το μέλος της Επιτροπής το

οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,

συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων

ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα

Αρ. Απόφ.: 2/2022
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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 2ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης 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 αρ. πρωτ: ΔΥ/31.12.2021

εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

Α) την περ.  ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4735/20

σύμφωνα με το οποίο 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:

1. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 93832/2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την

χρηματοδότηση  ποσού 24.347,93 € για τον καθαρισμό και τη  συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής

του δικτύου ομβρίων υδάτων.

2. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 93573/2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την

καταβολή  ποσού 5.700,00 € για την κάλυψη μισθωμάτων  των χώρων στέγασης ΚΕΠ  για το Β΄

Εξάμηνο του 2021.
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3. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 94505/2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την

καταβολή   ποσού 30.298,80 € για την κάλυψη μισθωμάτων και υπηρεσιών  έως τον Δεκέμβριο

του 2021.

4. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 94450/2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την

καταβολή   ποσού 52.320,00 € από το Τέλος Διαφήμισης -Κατηγορίας Δ΄.

5. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 94376/2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την

καταβολή   ποσού 45.980,00 € από το Τέλος Ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ).

6. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 94482/2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την

απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 51.330,00 € για την κάλυψη επενδυτικών δραστηριοτήτων.

7. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 95869/2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την

ΙΒ’ απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 218.734,92 € για την κάλυψη γενικών δαπανών.

8. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 475757/2021 απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

που αφορά την καταβολή ποσού 24.300,00 €  για την β’  ενδιάμεση δόση χρηματοδότησης για

προταθέντα έργα.»

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

αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου, έλαβε υπόψη:

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

40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021

- 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 31.12.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την  αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου 93832/2021 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών,

που αφορά τη  χρηματοδότηση  ποσού 24.347,93 € για τον καθαρισμό και τη  συντήρηση φρεατίων

υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων.

2. Την αποδοχή της  με αριθμό πρωτοκόλλου 93573/2021 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών,

που αφορά την  καταβολή  ποσού 5.700,00 € για την κάλυψη μισθωμάτων  των χώρων στέγασης

ΚΕΠ  για το Β΄ Εξάμηνο του 2021.

3. Την αποδοχή της  με αριθμό πρωτοκόλλου 94505/2021 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών,

που αφορά την  καταβολή  ποσού 30.298,80 € για την κάλυψη μισθωμάτων και υπηρεσιών  έως

τον Δεκέμβριο του 2021.

4. Την αποδοχή της  με αριθμό πρωτοκόλλου 94450/2021 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών,
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που αφορά την   καταβολή   ποσού 52.320,00 € από το Τέλος Διαφήμισης - Κατηγορίας Δ΄.

5. Την αποδοχή της  με αριθμό πρωτοκόλλου 94376/2021 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών,

που αφορά την  καταβολή  ποσού 45.980,00 € από το Τέλος Ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ).

6. Την αποδοχή της  με αριθμό πρωτοκόλλου 94482/2021 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών,

που αφορά την  απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 51.330,00 € για την κάλυψη επενδυτικών

δραστηριοτήτων.

7. Την αποδοχή της  με αριθμό πρωτοκόλλου 95869/2021 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών,

που αφορά την ΙΒ’ απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 218.734,92 € για την κάλυψη γενικών

δαπανών.

8. Την αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου 475757/2021 απόφαση του Υπουργείου

Μετανάστευσης και Ασύλου, που αφορά την καταβολή ποσού 24.300,00 € για την β’ ενδιάμεση

δόση χρηματοδότησης για προταθέντα έργα.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων οφειλών ύδρευσης

Αρ. Απόφ.: 3/2022

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 3ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «διαγραφής προσαυξήσεων οφειλών ύδρευσης» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 490/12.01.2022 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας, στην οποία

αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 174 παρ. 1, παρ. 2 και παρ. 3 του Ν. 3463/06 θέτουμε υπόψη

σας τα εξής:

1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:

      α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους

αποποιήθηκαν την κληρονομιά,

      β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα

αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.

      γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες,

που έγιναν για μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και

      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.

2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου η οποία

για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, απαιτείται η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του
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δήμου ή της κοινότητας να είναι οριστική, πράγμα που σημαίνει ότι, για να είναι νόμιμη η λήψη

απόφασης για διαγραφή του χρέους πρέπει:

      α) να έχει περάσει άπρακτη η εικοσαήμερη προθεσμία για την άσκηση των ένδικων μέσων και

      β) να έχουν ασκηθεί τα ένδικα μέσα πρώτου και δεύτερου βαθμού και η εγγραφή του χρέους έχει

γίνει οριστική (Σ.τ.Ε 2317/1960).

Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό

συμβούλιο και από 09.08.2019 με αιτιολογημένη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μπορεί να

απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη

καταβολή οφείλεται:

α) Στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης ομοίως δεν ισχύει.

β)  Σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας,  σύμφωνα με το Ν.

3202/03  άρθρο 28  παρ.  4  εδ.  Β (καταστροφές από έκτακτα φυσικά φαινόμενα,  σοβαρά

προβλήματα υγείας) ομοίως ισχύει.

γ) Σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας ομοίως δεν ισχύει.

1. Με την υπ’ αριθμ πρωτ. 452/11-01-2022 αίτηση η κα Θ….. Α….. του Α….. ζητά την διαγραφή των

προσαυξήσεων των οφειλών του αποθανών συζύγου της Θ….. Κ….. λόγω σοβαρού προβλήματος

υγείας της ιδίας σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση που κατέθεσε στην υπηρεσία και να γίνει

εφάπαξ η εξόφληση του κεφαλαίου των οφειλών του ποσό ύψους 152,27€.

2. Με την υπ’ αριθμ πρωτ. 453/11-01-2022 αίτηση ο κ. Δ…. Η… .- Γ…. του Π…..  ζητά την διαγραφή

των  προσαυξήσεων των οφειλών της μητέρας του Κ… Ι…… λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας της

ιδίας σύμφωνα με τα ιατρικά πιστοποιητικά (εισηγητικός φάκελος παροχών αναπηρίας, γενικός

εισηγητικός φάκελος παροχών αναπηρίας, αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο)που κατέθεσε στην

υπηρεσία και να γίνει εφάπαξ η εξόφληση του κεφαλαίου των οφειλών της ποσό ύψους 136,56€.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης λόγω

αρμοδιότητας  από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η απαλλαγή από προσαυξήσεις

κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων γίνεται με απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής (περίπτ. ιε.i. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου

3 του Ν.4623/19 και την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20).

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.»

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

αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,
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- τις διατάξεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.3463/2006

- την αριθμ.  πρωτ:452/11.01.2022 αίτηση της κας Θ…. Α……. του Α……. και τα συνημμένα σε

αυτή δικαιολογητικά

- την αριθμ. πρωτ: 453/11.01.2022 αίτηση του κου Δ……. Η…. – Γ….. του Π……. και τα συνημμένα

σε αυτή δικαιολογητικά

- την αριθμ. πρωτ: 490/12.01.2022 εισήγηση 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

Α. Εγκρίνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων των οφειλών της κας Θ…… Α….. του Α…… λόγω σοβαρών

προβλημάτων υγείας και την εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής της, ποσού 152,27 ευρώ.

Β. Εγκρίνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων των οφειλών του κου Δ….. Η….. – Γ….. του Π……, λόγω

σοβαρών προβλημάτων υγείας και την εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής του, ποσού 136,56 ευρώ.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων οφειλής δημοτικών τελών

Αρ. Απόφ.: 4/2022

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 4ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «διαγραφής προσαυξήσεων οφειλής δημοτικών τελών» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 525/12.01.2022 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας, στην οποία

αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 174 παρ. 1, παρ. 2 και παρ. 3 του Ν. 3463/06 θέτουμε υπόψη

σας τα εξής:

3. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:

      α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους

αποποιήθηκαν την κληρονομιά,

      β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα

αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.

      γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες,

που έγιναν για μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και

      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.

4. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου η οποία

για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, απαιτείται η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του
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δήμου ή της κοινότητας να είναι οριστική, πράγμα που σημαίνει ότι, για να είναι νόμιμη η λήψη

απόφασης για διαγραφή του χρέους πρέπει:

      α) να έχει περάσει άπρακτη η εικοσαήμερη προθεσμία για την άσκηση των ένδικων μέσων και

      β) να έχουν ασκηθεί τα ένδικα μέσα πρώτου και δεύτερου βαθμού και η εγγραφή του χρέους έχει

γίνει οριστική (Σ.τ.Ε 2317/1960).

Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό

συμβούλιο και από 09.08.2019 με αιτιολογημένη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μπορεί να

απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη

καταβολή οφείλεται:

α) Στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης ομοίως δεν ισχύει.

 β) Σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το Ν.

3202/03 άρθρο 28 παρ. 4 εδ. Β (καταστροφές από έκτακτα φυσικά φαινόμενα, σοβαρά

προβλήματα υγείας) ομοίως ισχύει.

γ) Σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας ομοίως δεν ισχύει.

Με την υπ’ αριθμ πρωτ. 525/12-01-2022 αίτηση ο κ. Κ……. Σ…… του Δ…… ζητά την διαγραφή

των  προσαυξήσεων των οφειλών του  λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας σύμφωνα με την έγγραφη

γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας που κατέθεσε στην υπηρεσία και να γίνει

εφάπαξ η εξόφληση του κεφαλαίου των οφειλών του ποσό ύψους 968,50€.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης λόγω

αρμοδιότητας  από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η απαλλαγή από προσαυξήσεις

κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων γίνεται με απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής. (περίπτ. ιε.i. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου

3 του Ν.4623/19 και την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20).

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.»

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

αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- τις διατάξεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.3463/2006

- την αριθμ. πρωτ:525/12.01.2022 αίτηση του κου Κ….. Σ….. του Δ….. και τα συνημμένα σε αυτή

δικαιολογητικά

- την αριθμ. πρωτ: 525/12.01.2022 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας

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

εγκρίνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων των οφειλών του κου Κ….. Σ…… του Δ……., λόγω σοβαρών

προβλημάτων υγείας και την εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής του, ποσού 968,50 ευρώ.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων οφειλής προστίμου υδροληψίας

Αρ. Απόφ.: 5/2022

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 5ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «διαγραφής προσαυξήσεων οφειλής προστίμου υδροληψίας» έθεσε υπόψη των μελών

της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 570/13.01.2022 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας, στην

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 174 παρ. 1,παρ. 2 και παρ. 3 του Ν. 3463/06 θέτουμε υπόψη

σας τα εξής:

5. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:

α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν

την κληρονομιά,

β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα

αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.

γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που

έγιναν για μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και

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.

6. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου η οποία

για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, απαιτείται η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του

δήμου ή της κοινότητας να είναι οριστική, πράγμα που σημαίνει ότι, για να είναι νόμιμη η λήψη

απόφασης για διαγραφή του χρέους πρέπει:

α) να έχει περάσει άπρακτη η εικοσαήμερη προθεσμία για την άσκηση των ένδικων μέσων και

β) να έχουν ασκηθεί τα ένδικα μέσα πρώτου και δεύτερου βαθμού και η εγγραφή του χρέους έχει

γίνει οριστική (Σ.τ.Ε 2317/1960).

Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό

συμβούλιο και από 09.08.2019 με αιτιολογημένη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μπορεί να

απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη

καταβολή οφείλεται:
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α) Στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης ομοίως δεν ισχύει.

β) Σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το Ν. 3202/03

άρθρο 28 παρ. 4 εδ. Β (καταστροφές από έκτακτα φυσικά φαινόμενα, σοβαρά προβλήματα

υγείας) ομοίως ισχύει.

γ) Σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας ομοίως δεν ισχύει.

Με την υπ’ αριθμ πρωτ. 570/13-01-2022 αίτηση ο κ. Δ……. Σ……. του Δ…….. ζητά την διαγραφή

των  προσαυξήσεων των οφειλών του  λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας σύμφωνα με τα ιατρικά

πιστοποιητικά και έγγραφα που κατέθεσε στην υπηρεσία και να γίνει εφάπαξ η εξόφληση του

κεφαλαίου των οφειλών του ποσό ύψους 880,41€.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης λόγω

αρμοδιότητας  από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η απαλλαγή από προσαυξήσεις

κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων γίνεται με απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής (περίπτ. ιε.i. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου

3 του Ν.4623/19 και την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20).

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.»

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

αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- τις διατάξεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.3463/2006

- την αριθμ. πρωτ:570/13.01.2022 αίτηση του κου Δ….. Σ…….. του Δ……. και τα συνημμένα σε

αυτή δικαιολογητικά

- την αριθμ. πρωτ: 570/13.01.2022 εισήγηση 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

εγκρίνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων των οφειλών του κου Δ…. Σ…….. του Δ….., λόγω σοβαρών

προβλημάτων υγείας και την εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής του, ποσού 880,41 ευρώ.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής των προσαυξήσεων οφειλών πολιτών προς το Δήμο

Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 6/2022

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 6ο θέμα της ημερήσιας
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διάταξης περί «διαγραφής των προσαυξήσεων οφειλών πολιτών προς το Δήμο Λαυρεωτικής» έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 174 (διαγραφή χρεών) του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) ορίζονται τα ακόλουθα:

«1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:

α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν

την κληρονομιά.

β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα

αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.

γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που

έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και

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.

2.  Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

3.  Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό

συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται:

α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης,

β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας,

γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.

Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄

απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας.»

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

του άρθρου 3  του Ν.4623/2019  και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1  του άρθρου 40  του

Ν.4735/2020,  η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο,  αρμόδιο για τον έλεγχο και την

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «….ιε) Αποφασίζει για:

i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων

και Κοινοτήτων…..»

Η Ταμειακή Υπηρεσία, με το αριθμ. πρωτ: 541/12.01.2022 έγγραφό της, διαβίβασε προς την

Οικονομική Επιτροπή,  ως αρμόδιο όργανο,  αιτήσεις πολιτών που αφορούν τη διαγραφή των

προσαυξήσεων των οφειλών τους προς το Δήμο Λαυρεωτικής. Συγκεκριμένα έγιναν συνολικά δώδεκα

(12) αιτήσεις:
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1. Η υπ’ αριθμ. πρωτ 16537/01-10-2021  αίτηση του κ. ΒΡΑΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο

οποίος έλαβε στις 13.09.2021 ειδοποίηση για οφειλές κατανάλωσης νερού τις ημερομηνίες

17.01.2021 και 12.03.2021. Σύμφωνα με την καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη, η κύρια οφειλή του είναι

99,10 ευρώ και το ποσό των προσαυξήσεων 115,85 ευρώ, συνολικά: 214,95 ευρώ.

2.  Η υπ’ αριθμ. πρωτ 19719/29-11-2021  αίτηση του  κ. ΔΡΙΤΣΑ ΛΟΥΚΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ο οποίος ζητά

την εφάπαξ πληρωμή του ποσού της κύριας οφειλής του,  διότι δεν τη γνώριζε.  Σύμφωνα με την

καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη, η κύρια οφειλή του είναι 2.633,91 ευρώ και το ποσό των προσαυξήσεων

3.182,79 ευρώ, συνολικά: 5.816,70 ευρώ.

3.  Η υπ’  αριθμ.  πρωτ 21966/27-12-2021  αίτηση του κ.  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,  ο

οποίος δεν έλαβε γνώση και ειδοποίηση για την οφειλή του.  Σύμφωνα με την καρτέλα χρεώσεων

οφειλέτη,  η κύρια οφειλή του είναι 189,98  ευρώ και το ποσό των προσαυξήσεων 243,13  ευρώ,

συνολικά: 433,11 ευρώ.

4. Η υπ’ αριθμ. πρωτ 21058/16-12-2021  αίτηση του  κ. ΖΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ο οποίος

δεν έλαβε ειδοποίηση για πρόστιμο που αφορά κλήση της Τροχαίας Κερατέας στις 9.3.2008  και

βεβαιώθηκε στο Δήμο το 2011 (αρ. βεβαίωσης: 953). Σύμφωνα με καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη, η

κύρια οφειλή του είναι 80,00 ευρώ και το ποσό των προσαυξήσεων 97,60 ευρώ,  συνολικά:  177,60

ευρώ.

5. Η υπ’ αριθμ. πρωτ 20991/16-12-2021  αίτηση του  κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ,

ο οποίος δεν γνώριζε την οφειλή του. Σύμφωνα με την καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη, η κύρια οφειλή

του είναι 708,46 ευρώ και το ποσό των προσαυξήσεων 472,02 ευρώ, συνολικά: 1.180,48 ευρώ.

6. Η υπ’ αριθμ. πρωτ 21548/22-12-2021  αίτηση του κ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ο

οποίος ζητά τη διαγραφή των προσαυξήσεων του διότι δεν είχε ενημερωθεί σχετικά με τις οφειλές

του προ το Δήμου. Σύμφωνα με την καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη, η κύρια οφειλή του είναι 522,52

ευρώ και το ποσό των προσαυξήσεων 1.045,04 ευρώ, συνολικά: 1.567,56 ευρώ.

7. Η υπ’ αριθμ. πρωτ 21576/22-12-2021  αίτηση του  κ. ΚΥΡΙΑΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ο

οποίος δεν έλαβε ειδοποίηση για το ποσό της οφειλής του,  ενώ λόγω αναπηρίας δεν δύναται να

ανταπεξέλθει στην πληρωμή. Σύμφωνα με την καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη, η κύρια οφειλή του είναι

309,96 ευρώ και το ποσό των προσαυξήσεων 266,01 ευρώ, συνολικά 575,97 ευρώ.

8.  Η υπ’  αριθμ.  πρωτ 21728/23-12-2021 αίτηση της κας ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ  του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ,  η

οποία δεν παρέλαβε τις ειδοποιήσεις που στάλθηκαν από το Δήμο.  Σύμφωνα με την καρτέλα

χρεώσεων οφειλέτη,  η κύρια οφειλή της είναι 52,65  ευρώ και το ποσό των προσαυξήσεων 36,48

ευρώ, συνολικά: 89,13 ευρώ.

9. Η υπ’ αριθμ. πρωτ 21758/23-12-2021  αίτηση του  κ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ο

οποίος ζητά τη διαγραφή των προσαυξήσεων διότι δεν έχει ενημερωθεί με κάποιο άλλο έγγραφο
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σχετικά με την κλήση της Τροχαίας Κερατέας. Σύμφωνα με την καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη, η κύρια

οφειλή του είναι 65,50 ευρώ και το ποσό των προσαυξήσεων 102,84 ευρώ, συνολικά: 168,34 ευρώ.

10.  Η υπ’  αριθμ.  πρωτ 21966/27-12-2021  αίτηση του κ.  ΚΑΤΣΙΦΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ,  ο

οποίος ζητά τη διαγραφή των προσαυξήσεων διότι ουδέποτε έλαβε ειδοποίηση.  Σύμφωνα με την

καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη, η κύρια οφειλή του είναι 138,33 ευρώ και το ποσό των προσαυξήσεων

136,87 ευρώ, συνολικά: 275,20 ευρώ.

11. Η υπ’ αριθμ. πρωτ 22297/31-12-2021  αίτηση του  κ. ΚΑΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  του ΓΑΒΡΙΗΛ, ο οποίος

έλαβε στις 6.12.2021 επιστολή του Δήμου για οφειλές του από παλιές τμηματικές χρεώσεις των ετών

2010 και 2015, ενώ δε είχε ενημερωθεί όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με την ύπαρξη οφειλών. Σύμφωνα

με την καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη, η κύρια οφειλή του είναι 36,81 ευρώ και το ποσό των

προσαυξήσεων 38,33 ευρώ, συνολικά: 75,14 ευρώ.

12. Η υπ’ αριθμ. πρωτ 446/11-01-2022  αίτηση της ηγουμένης Σαλώμη μοναχής για τις οφειλές της

ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, η οποία ζητά τη διαγραφή των

προσαυξήσεων από οφειλές κατανάλωσης ύδατος προ 9ετίας, για τις οποίες δεν είχαν λάβει

προηγούμενη ειδοποίηση. Σύμφωνα με την καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη, η κύρια οφειλή είναι

1.911,19 ευρώ και το ποσό των προσαυξήσεων 2.102,31 ευρώ, συνολικά: 4.013,50 ευρώ.

Όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα διότι δεν γνώριζαν τις οφειλές

τους, με αποτέλεσμα να μην εξοφλήσουν το αρχικό ποσό και να επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω των έντονων αντιπαραθέσεων, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με τα αιτήματα των πολιτών για απαλλαγή

από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006,

- την αριθμ. πρωτ 16537/01-10-2021  αίτηση του  κ. ΒΡΑΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

- την αριθμ. πρωτ 19719/29-11-2021  αίτηση του  κ. ΔΡΙΤΣΑ ΛΟΥΚΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,

- την αριθμ. πρωτ 21966/27-12-2021  αίτηση του  κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,

- την αριθμ. πρωτ 21058/16-12-2021  αίτηση του  κ. ΖΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,

- την αριθμ.  πρωτ 20991/16-12-2021  αίτηση του κ.  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  του

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ,

- την αριθμ. πρωτ 21548/22-12-2021 αίτηση του κ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ,

- την αριθμ. πρωτ 21576/22-12-2021  αίτηση του  κ. ΚΥΡΙΑΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,

- την αριθμ. πρωτ 21728/23-12-2021  αίτηση της  κας. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ  του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ,
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- την αριθμ. πρωτ 21758/23-12-2021  αίτηση του  κ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ,

- την αριθμ. πρωτ 21966/27-12-2021  αίτηση του  κ. ΚΑΤΣΙΦΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  του ΧΡΗΣΤΟΥ,

- την αριθμ. πρωτ 22297/31-12-2021  αίτηση του  κ. ΚΑΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  του ΓΑΒΡΙΗΛ,

- την αριθμ. πρωτ 446/11-01-2022  αίτηση της ηγουμένης Σαλώμη μοναχής για τις οφειλές της

ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ,

- την αριθμ. πρωτ:541/12.01.2022 εισήγηση 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

Εγκρίνει την απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των δώδεκα (12) οφειλετών του

Δήμου Λαυρεωτικής,  με βάση όσα αναφέρθηκα στις αιτήσεις τους,  οι οποίες αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και την είσπραξη από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου του

αυτούσιου ποσού του κεφαλαίου, εντός της προθεσμίας του ενός (1) μηνός σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αποστολή

αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου μέσω ΕΛΤΑ

Αρ. Απόφ.: 7/2022

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 7ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αποστολή αλληλογραφίας των

Υπηρεσιών του Δήμου μέσω ΕΛΤΑ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.

πρωτ: 569/13.01.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται

τα ακόλουθα:

«Σας γνωρίζουμε ότι για την αποστολή αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου μας μέσω

ΕΛΤΑ κρίνεται αναγκαία η καταβολή της δαπάνης ποσού των 1.000,00  ευρώ στο όνομα μόνιμου

υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010, σε

συνδυασμό με τα άρθρα 32, 34, 37 του από Β.Δ/τος 17/5 – 15/06/1959.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με

την παρ.5  του άρθρου 203  του Ν.4555/2018  και ισχύει,  εκδόθηκε η υπ’  αριθμ.  Α-144  απόφαση

ανάληψης υποχρέωσης ποσού 4.188,31  ευρώ στον ΚΑ δαπανών 00-6221  του δημοτικού

προϋπολογισμού έτους 2022.

Κατόπιν αυτού, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση έκδοσης χρηματικού

εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221,  καθώς και τον ορισμό

υπολόγου του ως άνω χρηματικού εντάλματος. Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από τον
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υπόλογο υπάλληλο πρέπει να ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού εντάλματος

προπληρωμής.»

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 αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του

από 17.05.59 Β.Δ/τος,

- την αριθμ. πρωτ: 569/13.01.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

- την αριθμ.Α-144/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ

00-6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους

2022, για την αποστολή αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής μέσω ΕΛΤΑ.

Β. Ορίζει ως υπόλογο τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Θεόδωρο Αδαμόπουλο, ΔΕ Διοικητικού.

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

μήνες, ήτοι 17 Απριλίου 2022.

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

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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί παράτασης των προσφορών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό που

προκηρύχθηκε με την αριθμ. 333/2021 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την

προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ

‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 8/2022

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 8ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «παράτασης των προσφορών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με

την αριθμ. 333/2021 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την προμήθεια τροφίμων για την

κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Την υπ’  αριθμ.333/2021 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής,  με την οποία προκηρύχθηκε η
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διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων,  μέσω της ηλεκτρονικής

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με α/α συστήματος 122023,1 για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη

των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής.

2. Την υπ’ αριθμ. 215/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

έγινε η έγκριση των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την

αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» και «οικονομική

προσφορά» και η κατακύρωση προσωρινών αναδόχων.

3. Την υπ’ αριθμ.288/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε το πρακτικό Νο3  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των

δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς αναδόχους και

κατακυρώθηκαν ως ανάδοχοι της προμήθειας οι Οικονομικοί Φορείς ‘’ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

ΜΕΣΙΤΙΚΗ’’, ‘’ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’’ και ‘’ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.’’.

4. Την από 29.11.2021 (ΓΑΚ ΑΕΠΠ 2207/29.11.2021) προδικαστική προσφυγή του οικονομικού

φορέα ‘’ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ (ANDRE  SKOURIAS)  του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ’’  κατά της υπ’  αριθμ.288/2021

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής.

5. Την υπ’  αριθμ.27/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ,  με την γίνεται δεκτή εν μέρει η προδικαστική

προσφυγή και ακυρώνεται η προσβαλλόμενη αριθμ.288/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

κατά το σκέλος που ενέκρινε το Νο3  πρακτικό σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών

κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την εταιρεία ‘’ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.’’ για τις ομάδες Α1, Β1, Ζ1, Α2, Β2,

Ζ2, Ε3 και Ζ3.

6. Το άρθρο 2.4.5 της αριθμ.333/2021 διακήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ‘’οι

υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν

ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού… Σε περίπτωση που λήξει

ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή

δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο

συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.’’.

7. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων, ήτοι

εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού και δεν ζητήθηκε

παράταση αυτών πριν από τη λήξη της.

8. Το γεγονός ότι η διαδικασία αφορά προμήθεια ειδών διατροφής απολύτως αναγκαίων για τη

σίτιση των  παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς,  καθώς και τρόφιμα που διανέμονται μέσω

του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1α του Ν.4412/2016 (εγγυήσεις).
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10. Τις διατάξεις του άρθρου 97  του Ν.4412/2016,  σύμφωνα με τις οποίες: «… 5.  H ισχύς της

προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την

προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά από τη

λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης

της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους

και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν

ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της,

εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από

τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους…».

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ζητηθεί εκ των υστέρων από τους

συμμετέχοντες στη διαδικασία Οικονομικούς Φορείς, πλην της εταιρείας ‘’ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.’’ να

παρατείνουν εγγράφως τις προσφορές τους,  για χρονικό διάστημα 180  ημερών,  με την υποβολή

υπεύθυνης δήλωσης,  με αντίστοιχη παράταση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της

αριθμ.333/2021 διακήρυξης του διαγωνισμού, διότι η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο

συμφέρον.

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 40 του Ν.4735/2020,

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα των  άρθρων 72 και 97 αυτού,

- την υπ’  αριθμ.333/2021  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια του διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Να προσκληθούν οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετείχαν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που

προκηρύχθηκε με την υπ’  αριθμ.  333/2021  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την

«προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

Λαυρεωτικής και των δομών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής» και δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, να παρατείνουν εγγράφως τις προσφορές τους,

για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180)  ημερών,  με αντίστοιχη παράταση των εγγυητικών
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επιστολών συμμετοχής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και

τις παρ. 2.2.2 και 2.4.5 της αριθμ.333/2021 διακήρυξης του διαγωνισμού.

Η συγκεκριμένη προμήθεια είναι άκρως σημαντική και απολύτως απαραίτητη για την απρόσκοπτη

λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών  του Νομικού Προσώπου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου

του Δήμου Λαυρεωτικής.

Οι Οικονομικοί Φορείς θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση,  μέσω της επικοινωνίας της πλατφόρμας

του ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με την παράταση της προσφοράς τους,  προσκομίζοντας και την αντίστοιχη

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την αποστολή

της σχετικής πρόσκλησης.

ΘΕΜΑ: Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ.27/2022 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. – μερική ανάκληση της υπ’

αριθμ.288/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 9/2022

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 9ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ.27/2022 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. – μερικής ανάκλησης

της υπ’ αριθμ.288/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 11.01.2022 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού

Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’  αριθμ.14/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  με τίτλο:  ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΚΕΦΑΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, εκτιμώμενης αξίας

164.289,66 ευρώ.

2. Την υπ’ αριθμ.104/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε

η έγκριση της αριθμ.14/2021 μελέτης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και η κατάρτιση των όρων

διακήρυξης του διαγωνισμού.

3. Την υπ’ αριθμ.333/2021 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

του ΕΣΗΔΗΣ, με α/α συστήματος 122023,1.

4. Την υπ’ αριθμ. 215/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία έγινε:

Ø Α. η έγκριση του με ημερομηνία 02.08.2021 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής –

τεχνική προσφορά»
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Ø Β. η έγκριση του με ημερομηνία 12.08.2021 πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά»

Ø Γ. η κατακύρωση ως προσωρινών αναδόχων της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των

αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής, ανά Ομάδα

των κατωτέρω Οικονομικών Φορέων:

Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΜΑΝΤΑ (ποσό 1.315,00€)

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ  (ποσοστό έκπτωσης 21,30%)

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΝΤΙΚΑΣ (ποσό 2.169,64€)

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ποσό 3.849,20€)

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΝΤΙΚΑΣ (ποσοστό έκπτωσης 22%)

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΝΤΙΚΑΣ (ποσοστό έκπτωσης 17%)

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσό 4.329,13€)

Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΜΑΝΤΑ (ποσό 1.203,00€)

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ  (ποσοστό έκπτωσης 21,30%)

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΝΤΙΚΑΣ (ποσό 1.579,70€)

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ποσό 2.929,00€)

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΝΤΙΚΑΣ (ποσοστό έκπτωσης 22%)

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΝΤΙΚΑΣ (ποσοστό έκπτωσης 17%)

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσό 3.229,71€)

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ε3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσοστό έκπτωσης 12,3%)

Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ (ποσό 53.718,00€)

5. Την υπ’ αριθμ.288/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε το από 02.11.2021 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με τον

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς αναδόχους

και κατακυρώθηκαν ως ανάδοχοι της προμήθειας οι Οικονομικοί Φορείς:
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· ‘’ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ’’ για τις ομάδες: Α1, Β1, Ζ1, Α2, Β2, Ζ2, Ε3, Ζ3,

· ‘’ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’’ για τις ομάδες:  Γ1, Ε1, ΣΤ1, Γ2, Ε2, ΣΤ2

· ‘’ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.’’ για τις ομάδες: Δ1, Δ2

6. Την από 29.11.2021 (ΓΑΚ ΑΕΠΠ 2207/29.11.2021) προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα

‘’ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ (ANDRE SKOURIAS) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ’’ κατά της υπ’ αριθμ.288/2021 απόφασης

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής.

7. Την υπ’  αριθμ.27/2022  απόφαση της Α.Ε.Π.Π.,  με την γίνεται δεκτή εν μέρει η ανωτέρω

προδικαστική προσφυγή και ακυρώνεται η προσβαλλόμενη αριθμ.288/2021 απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής κατά το σκέλος που ενέκρινε το Νο3 πρακτικό σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών

κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την εταιρεία ‘’ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.’’ για τις ομάδες Α1, Β1, Ζ1, Α2, Β2,

Ζ2, Ε3 και Ζ3.

8. Το από 10.01.2022 έγγραφο της Α.Ε.Π.Π. περί συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ.27/2022 απόφασή

της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν.4412/2016.

9. Την παρ. 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την οποία «…5. Αν από τα παραπάνω

δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή

των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,  σύμφωνα με την παράγραφο 1  και τα άρθρα 75,  76  και 77,  ο

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του,  είχε προσκομισθεί,  σύμφωνα με το άρθρο 72,

εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά...».

Με βάση τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με:

- Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 288/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που

έγινε η κατακύρωση για τα είδη των ομάδων Α1, Β1, Ζ1, Α2, Β2, Ζ2, Ε3, Ζ3, στον Οικονομικό Φορέα

‘’ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ’’, με το διακριτικό τίτλο ‘’ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.’’

- Την απόρριψη της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα ‘’ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.’’ για τους λόγους που

αναφέρονται στο σκεπτικό της αριθμ.27/2022 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.

- Την έγκριση της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του Οικονομικού Φορέα

‘’ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.’’

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.»

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

σχετικά.
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Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων,

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/EE & 2014/25/EE)»,

- την υπ’ αριθμ.333/2021 διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού,

- την υπ’ αριθμ.27/2022 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την ανάκληση της υπ’  αριθμ.  288/2021  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Λαυρεωτικής,  με θέμα ‘’έγκριση του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που

αφορά την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και του

Ν.Π.Δ.Δ.  ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’  Δήμου Λαυρεωτικής – κατακύρωση αναδόχων’’,   κατά το μέρος που έγινε η

κατακύρωση για τα είδη των ομάδων Α1, Β1, Ζ1, Α2, Β2, Ζ2, Ε3, Ζ3, στον Οικονομικό Φορέα ‘’ΑΜΑΝΤΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ’’, με το διακριτικό τίτλο ‘’ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.’’.

2. Την απόρριψη της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα ’’ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ’’, με το

διακριτικό τίτλο ‘’ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.’’  για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της αριθμ.27/2022

απόφαση της Α.Ε.Π.Π.

3. Την έγκριση της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του Οικονομικού Φορέα

’ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ’’, με το διακριτικό τίτλο ‘’ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.’’.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.44/2022 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής

‘’άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Ρ.Α.Ε.’’

Αρ. Απόφ.: 10/2022

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 10ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης της υπ’ αριθμ.44/2022 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής ‘’άσκηση

ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Ρ.Α.Ε.’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 1 του από 19-02-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ Δ’ 121/19-02-2003)

καθορίστηκαν οι Ζώνες προστασίας των ορεινών όγκων της Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν.  Αττικής)



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 22 από 29

κατά το οποίο Π.Δ.  είναι σαφές ότι μόνο στη θέση Αγία Μαρίνα επιτρέπεται η εγκατάσταση

ανεμογεννητριών και δη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την παραγωγή αιολικής

ενέργειας για σκοπούς έρευνας ή επίδειξης.

Από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εκδόθηκε η υπ’ αρ. Βεβ.-4618/2021 (ΑΔΑ ΡΡΛ1ΙΔΞ-ΘΨΘ)

Βεβαίωση Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

εγκατεστημένης ισχύος 2,35 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,35 MW στη θέση ΚΕΡΑΤΟΒΟΥΝΙ,

της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων Θορικού, Κερατέας του Δήμου Σαρωνικού Λαυρεωτικής, της

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ».

Κατά της ανωτέρω εκδοθείσας πράξης από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία συνιστά

εκτελεστή διοικητική πράξη, δύναται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της εκδούσας

αρχής εντός τριάντα ημερών από την δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, εν προκειμένω έως 12-01-

2022 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α´ 179/22.08.2011

(άρθρο 3  παρ.  2  του ν.  3468/2006  όπως τροποποιήθηκε από την παρ.  21  του άρθρου 42  του ν.

4030/2011, ΦΕΚ Α´ 249/25.11.2011). Η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής είναι διαδικαστική

προϋπόθεση για την προσβολή της με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι Δήμοι Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, διαχρονικά έχουν ταχθεί κατά της εγκατάστασης

Αιολικών Πάρκων, ειδικά στο Πάνειο όρος και τον Λαυρεωτικό Όλυμπο και ως εκ τούτου το ζήτημα

έχει ιδιαίτερη σημασία για τα ευρύτερα συμφέροντα του Δήμου μας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα της

παρ.2 του άρθρου 58 «…όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία

των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει

για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής.  Στην

περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη

συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής…»

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω αδυναμίας σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη

απόφασης,  εκδόθηκε η αριθμ.  44/2022  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής,  με την οποία

αποφασίσθηκε η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

(Ρ.Α.Ε.) κατά της υπ’ αρ. Βεβ.-4618/2021 (ΑΔΑ ΡΡΛ1ΙΔΞ-ΘΨΘ) Βεβαίωσης Παραγωγής Ηλεκτρικής

Ενέργειας και δόθηκε η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Πειραιώς κ.  Χρυσοφώτη

Σπυρίδωνα του Διονυσίου (ΑΜ ΔΣΠ 3156), κάτοικο Πειραιώς, Γρηγορίου Λαμπράκη 80, Α.Φ.Μ.

079810610, προκειμένου να συντάξει την ανωτέρω Ενδικοφανή Προσφυγή των άρθρων 32 και 33 του

ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011.
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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 άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και ισχύει,

- τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,

- την υπ’  αρ.  Βεβ.-4618/2021  (ΑΔΑ ΡΡΛ1ΙΔΞ-ΘΨΘ)  Βεβαίωσης Παραγωγής Ηλεκτρικής

Ενέργειας,

- την υπ’ αριθμ.44/2022 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την υπ’  αριθμ.44/2022 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής,  με την οποία αποφασίσθηκε η

άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) κατά της υπ’ αρ.

Βεβ.-4618/2021 (ΑΔΑ ΡΡΛ1ΙΔΞ-ΘΨΘ) Βεβαίωσης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και δόθηκε η

ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς το δικηγόρο Πειραιώς κ.  Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα του

Διονυσίου (ΑΜ ΔΣΠ 3156), Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Σαρωνικού με έμμισθη εντολή (ΦΕΚ Τεύχος

Γ΄672/24.04.2019), κάτοικο Πειραιώς, Γρηγορίου Λαμπράκη 80, Τ.Κ. 185 32, Α.Φ.Μ. 079810610,

προκειμένου να συντάξει την ανωτέρω Ενδικοφανή Προσφυγή των άρθρων 32 και 33 του ν.

4001/2011, ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011.

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ και ΣΜΕ Δήμου Λαυρεωτικής

έτους 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021

Αρ. Απόφ.: 11/2022

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

«προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ και ΣΜΕ Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2022

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως διότι σύμφωνα με το

αριθμ.95989/26.12.2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. οι Φορείς που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτημα θα

πρέπει να αναρτήσουν το σχετικό αρχείο στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ. έως τις 21.01.2022.

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

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

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

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

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

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.

πρωτ: 684/17.01.2022 εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού &

Διοικητικής Μέριμνας), στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Α.  Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 25 του ν. 4829/2021 (ΑΊ66) «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας

σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος

Κινητικότητας & Λοιπές διατάξεις», επεκτάθηκε το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (ΑΊ33) και πλέον

εφαρμόζεται αναλόγως και για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας

αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την

ΕΛ,ΣΤΑΤ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (βλ. ενημέρωση Μητρώου Σεπτεμβρίου 2019

https://www.5tatistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/-)

Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ,/οικ.21609/17-11-2021 εγκύκλιος, κατόπιν της υπ'

αριθ. 50/4-11-2021 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, ο

μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης για το σύνολο

των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (Α'

166), ο οποίος για το έτος 2022 προσδιορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις

(25.344) προσλήψεις, μειωμένος σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τον αντίστοιχο

αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

25 του ν. 4829/2021 (Α' 166).

Στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων του ως άνω προσωπικού, όσον αφορά το προσωπικό

των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών, δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορούν σε:

α) συμβάσεις εως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών,

σύμφωνα με τα άρθρα 36 του ν. 4765/2021 (Α ' 6) και 212 του ν. 3584/2007 (Α ' 143)

β) προσωπικό που προσλαμβάνεται για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια τον μήνα, όπως

προβλέπεται στο άρθρο 210 του ν. 3584/2007

γ) προσωπικό που προσλαμβάνεται δυνάμει της παρ.  2  του άρθρου 206  του ν.  3584/2007,  περί

πρόσληψης υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
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δ) προσωπικό που η δαπάνη για τις αποδοχές του βαρύνει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και

προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και προσωπικό του οποίου η δαπάνη μισθοδοσίας

καλύπτεται αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικό κονδύλια ή υπό τη

μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών.

Επίσης δεν συμπεριλαμβόνεται για το τρέχον έτος (και ως εκ τούτου δεν θα αποσταλούν σχετικά

αιτήματα) το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή

πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει

τους δύο μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, καθότι δεν

χορηγήθηκαν εγκρίσεις από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006  για το προσωπικό αυτό κατά το

προηγούμενο έτος.

Ως εκ τούτου, οι φορείς της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

για τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, παρακαλούνται να

υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες οδηγίες, τα

αιτήματά τους για την πρόσληψη των κάτωθι κατηγοριών προσωπικού το έτος 2022 που αφορούν:

• προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) που προσλαμβάνεται για τον

καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθ. 57 του ν. 4821/2021

• προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών επί

θητεία (ΝΠΙΔ)

• προσωπικό για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης

απασχολούμενου λόγω αποχώρησης, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της ΕΕΤΑΑ, η οποία θα αναζητηθεί

από την υπηρεσία μας μετά την υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα αιτήματα των φορέων που αφορούν στη χορήγηση βεβαίωσης ΑΣΕΠ

για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν, 2527/1997, ως ισχύει,

αυτά θα αποσταλούν,  απευθείας από τους φορείς στο ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ4,

κατά περίπτωση), με τα συνημμένα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση svmvaseis-

erqou@asep.qr, μέσω της διαδρομής www. asep^ ΦΟΡΕΙΣ-> Έντυπα — Διαδικασίες Διαγωνισμών

Φορέων-> Μίσθ. Έργου ΣΜΕ

Τα αιτήματα προς το ΑΣΕΠ (για ΣΜΕ) και την υπηρεσία μας (για ΙΔΟΧ και ΒσΣ) πρέπει να αποσταλούν

/ υποβληθούν από τους φορείς το αργότερο έως τις 21-1-2022.

Σημειώνεται ότι οι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους με φειδώ, ιεραρχώντας τις

ανάγκες τους υπό το πρίσμα των δημοσιονομικών περιορισμών και της πρόβλεψης του άρθρου 25

του ν.4829/2021 περί περικοπής του συνολικού αριθμού των εγκρίσεων σε ποσοστό 10 % σε σχέση

με το προηγούμενο έτος, ο οποίος όπως πραοαναφέρθηκε ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες

τριακόσιες σαράντα τέσσερις (25.344) προσλήψεις για το σύνολο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Γενικές οδηγίες
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α) Σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 176 του ν.3852/2010, όπως ισχύουν, απαιτείται:

           α) Για θέσεις των Δήμων απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

β) Να έχουν προβλεφθεί αριθμητικά οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την

παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (ν.3584/2007). Εξαίρεση αποτελούν οι καθαρίστριες

σχολικών μονάδων, καθώς δεν απαιτείται η ανωτέρω πρόβλεψη, βάσει του άρθρου 7 της αριθ.

55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352 Β) Υπουργικής Απόφασης.

γ) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας όλων των φορέων ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες

πιστώσεις στον προϋπολογισμό τους έτους 2022 ή και επόμενου/ων έτους/ών, ανάλογα με τη

διάρκεια της σύμβασης.

δ) Στην περίπτωση των ΟΤΑ α' βαθμού, δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού μερικής

απασχόλησης παρέχεται μόνο για τους μουσικούς και τους καθαριστές σχολικών μονάδων, σύμφωνα

με τις προβλέψεις του ν.3584/2007  και της αριθμ.  55472/23-7-2021  (ΦΕΚ 3352  Β)  Υπουργικής

Απόφασης, αντίστοιχα.

Η υποβολή του αιτήματος θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τη συμπλήρωση και

ανάρτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού

(https://aftodioikisi.Ypes.gr/, ενότητα «Προσωπικό Τοπικής Αυτοδιοίκησης»),  πίνακα-αρχείου xls

με την ονομασία ΕΚΤΑΚΤΟ2022_ , όπου πρέπει να συμπληρωθούν αναλυτικά τα στοιχεία των

αιτημάτων για το έτος 2022.

Μετά την ανάρτηση του συμπληρωμένου πίνακα στον προαναφερθέντα τόπο, δεν απαιτείται να

αποσταλούν από τους φορείς δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας, καθώς μέσω του πίνακα

υποβάλλουν το αίτημά τους και παράλληλα, δια της συμπλήρωσης συγκεκριμένων πεδίων του,

πιστοποιούν την πληρότητα, ορθότητα και νομιμότητα του αιτήματος τους και ειδικότερα:

- τη λήψη σχετικής απόφασης από το αρμόδιο, κατά περίπτωση, όργανο

- τη δυνατότητα πρόβλεψης σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2022, με

υποχρέωση ανάλογης πρόβλεψης και για όσο χρόνο αναμένεται να διαρκέσει η σύμβαση

- για την ύπαρξη των θέσεων στον ΟΕΥ ή στον κανονισμό προσωπικού κατά το χρόνο πρόσληψης,

για τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται

- ότι στον οικείο Κανονισμό Προσωπικού/Υπηρεσιών προβλέπεται ρητά η δυνατότητα

πρόσληψης διευθυντικού στελέχους επί θητεία, και ορίζεται η διάρκεια αυτής όπως συμπληρώνεται

στον πίνακα

Φορείς που δεν επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα δεν απαιτείται να ενημερώσουν σχετικά την

υπηρεσία μας, είτε με έγγραφο είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (πχ με ανάρτηση κενού πίνακα).

Β. Ειδικότερα επί των αιτημάτων πρόσληψης  προσωπικού έτους 2022 σύμφωνα με τις ανωτέρω

διατάξεις  και κατόπιν συνεκτίμησης των οικονομικών δεδομένων και των υπηρεσιακών αναγκών του

Δήμου, και του ΟΕΥ του Δήμου μας , εξεδόθη η υπ’ αρ. 681/17-01-2022 βεβαίωση της Οικονομικής



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 27 από 29

Υπηρεσίας αναφορικά με την επάρκεια πιστώσεων για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση

εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο μας για το έτος 2022,   και πιο συγκεκριμένα :

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

  ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας σχολικών

κτιρίων πλήρους απασχόλησης

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

26

ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας σχολικών

κτιρίων μερικής απασχόλησης

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

1

ΔΕ Οδηγών (για τις ανάγκες της δημοτικής

συγκοινωνίας και των υπηρεσιών το Δήμου)

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

1

ΣΥΝΟΛΟ 28

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω και επειδή για την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης  κενών

οργανικών θέσεων, τακτικού ή εκτάκτου προσωπικού εφόσον αυτές υπάρχουν στον ΟΕΥ, (με εξαίρεση

την περίπτωση των σχολικών καθαριστών όπου δεν απαιτείται), μετά τη δημοσίευση του

Ν.4623/19 (ημερ. δημοσίευσης 09.08.2019) αρμόδιο όργανο για τη λήψη της απόφασης για την

αναγκαιότητα της πρόσληψης είναι στους Δήμους η Οικονομική Επιτροπή.  (παρ.1  άρθρο 72

Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και τροποποιήθηκε

με την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του N.4625/19 και με τις περίπτ. γ' και δ' της παρ.1 του

άρθρου 177 του Ν.4635/19)

 Με την παρ.  1  του άρθρου 40  του Ν.4735/20  αντικαθίσταται εκ νέου το άρθρο 72  του ν.

3852/2010 και αναδιατυπώνεται η πρώην περίπτ.στ. της παρ.1 του άρθρου 72 η οποία τίθεται πλέον

ως περίπ. δ και με την οποία ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή

αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των

δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής.

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Προτείνεται η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση

ορισμένου χρόνου έτους 2022,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 ανά κλάδο

/ειδικότητα και αριθμό  ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας σχολικών

κτιρίων πλήρους απασχόλησης

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 26

ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας σχολικών

κτιρίων μερικής απασχόλησης

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1
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ΔΕ Οδηγών (για τις ανάγκες της δημοτικής

συγκοινωνίας και των υπηρεσιών το Δήμου)

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1

ΣΥΝΟΛΟ 28

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

αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού έλαβε υπόψη:

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

άρθρου 40 του Ν.4735/2020

- τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021 (ΦΕΚ 166 Α’)

- τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α’)

- το αριθμ. πρωτ: 95989/26.12.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

- την αριθμ.  πρωτ:  684/17.01.2022  εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού του Τμήματος

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Λαυρεωτικής

- τις υπ’ αριθμ. πρωτ: 681/17.01.2022 και 728/17.01.2022 βεβαιώσεις της Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού του Δήμου Λαυρεωτικής με σχέση

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2022,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25

του Ν. 4829/2021 ανά κλάδο /ειδικότητα και αριθμό  ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας σχολικών κτιρίων

πλήρους απασχόλησης

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

26

ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας σχολικών κτιρίων

μερικής απασχόλησης

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

1

ΔΕ Οδηγών (για τις ανάγκες της δημοτικής

συγκοινωνίας και των υπηρεσιών το Δήμου)

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

1

ΣΥΝΟΛΟ 28

Β. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022 στους ΚΑ 15-6041.001, 15-6054.003, 10-6041.001 και 10-

6054.001, για την κάλυψη της οποίας οι σχετικές πιστώσεις θα εγγραφούν με την 1η υποχρεωτική
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αναμόρφωση,  ενώ ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με τις συνημμένες αριθμ. πρωτ: 681/17.01.2022 και

728/17.01.2022 βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


