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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 31 Μαΐου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 12:30 (με τηλεδιάσκεψη)

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 7973/27.05.2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 27.05.2022

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  7

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

Ασπασία Αργεντίνη, Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Αρετούσα Μακρή

Απόντα μέλη  :  -

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 206 παρ 1 του Ν.  3584/2007,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ.  2 του Ν.

4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α'), η

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του

Ν.4547/2018

Αρ. Απόφ.: 151/2022

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 «πρόσληψης προσωπικού πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

206 παρ 1 του Ν. 3584/2007,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και

συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α'), η οποία κυρώθηκε με

το άρθρο 9 του Ν.4350/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4547/2018», έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ: 7929/27.05.2022 έγγραφο του

Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας (Γραφείο Προσωπικού), σύμφωνα με το

οποίο:
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1. Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ 1 του ν.3584/07  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ.2

του Ν.4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου

ΦΕΚ102/Α΄/26.08.2015 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από

το άρθρο 116 του Ν.4547/18 προβλέπονται τα εξής:

Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας

ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων

αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο

(2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού

της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση

εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό

διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια

και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της

οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)

μηνών.

Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης

της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.(άρθρο 206 παρ 3 του ν. 3584/07). Με την παρ.3.i του

άρθρου 186 του Ν.4635/19, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του Ν.4674/20, η εξαίρεση από

τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α') παραμένει.

2. Σύμφωνα με την περιπτ. ιε΄ της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως αντικαταστάθηκε

με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του Ν. 2190/94 το προσωπικό

που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα

σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. Ν.4765/21 ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται

με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και

προς τα πίσω. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή

σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες. Συμβάσεις διάρκειας τριών (3) μηνών που συνάφθηκαν,

σύμφωνα με το άρθρο 41  του ν.  4325/2015  (Α'  47)  για τις ανάγκες της πυρασφάλειας και της

ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών, μπορούν να παραταθούν με απόφαση του αρμοδίου προς

διορισμό οργάνου μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) μηνών. (άρθρο 116 Ν. 4547/18).

Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς

και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του

επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας

περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά
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παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν.4765/21. (περίπτ.ιε'

παρ.2 άρθρο 2 Ν.4765/21)

4. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1

του άρθρου 40  του Ν.4735/2020  και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021,  ανατίθεται ρητά στην

Οικονομική Επιτροπή η αρμοδιότητα λήψης απόφασης για το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων

προσωπικού κάθε κατηγορίας.

   Ο Δήμος Λαυρεωτικής είναι Δήμος της περιφέρειας Αττικής που συστάθηκε με το Πρόγραμμα

Καλλικράτης και σχηματίστηκε με την συνένωση των προυπαρχόντων δήμων Λαυρεωτικής, Κερατέας

και της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 176.87 τ.χλμ  στην οποία

υπάρχουν  ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου, τα δύο (2) μεγάλα δάση  Διονύσου-Κουβαρά και Πλάκας έως

Μεγ. Πεύκα στα οποία κατά τους θερινούς μήνες υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς

και κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη η φύλαξή τους σε 24ωρη βάση. Επίσης, χρειάζεται περισυλλογή

και απομάκρυνση ξερών χόρτων και κλαδιών από τις άκρες των αγροτικών δρόμων που βρίσκονται

στις ανωτέρω δασικές εκτάσεις.

Η Δ/ση Πολιτικής Προστασίας με ετήσια έγγραφα της κάνει γνωστές τις απαραίτητες ενέργειες

ενόψει της  αντιπυρικής περιόδου η οποία κάθε έτος ορίζεται από 1 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου και

δράσεις που θα πρέπει να προβεί ο Δήμος ενόψει της θερινής περιόδου και οι οποίες είναι :

· Καθαρισμός περιαστικών δασών,

· Εξασφάλιση άφθονου νερού,

· Τοποθέτηση πινακίδων,

· Συγκρότηση-Συντονισμός εθελοντικών δράσεων πολιτών σε επίπεδο Δήμου,

· Δημιουργία περιπολιών για τη φύλαξη των δασών.

  Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου προβλέπονται ογδόντα πέντε (85) θέσεις προσωπικού

με σύμβαση ΙΔΟΧ, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι στην πλειοψηφία τους κενές.

       Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αριθμ.πρωτ.: 7790/25-05-2022 έγγραφό της βεβαιώνει ότι

έχει  προβλεφθεί  πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης πρόσληψης προσωπικού,  για την

πυρασφάλεια, στον προϋπολογισμό έτους 2022, για το αντίστοιχο κόστος μισθοδοσίας των

προσληπτέων ως:

Κ.Α. Άτομα Ειδικότητα Αιτιολογία Διάρκεια Ποσό

70-6041.001 20
Γενικών Καθηκόντων
Πυροπροστασίας
Πυρασφάλειας

Τακτικές αποδοχές
εκτάκτων υπαλλήλων-
πυρασφάλεια

4 μήνες 47.088,00

70-6054.001 20
Γενικών Καθηκόντων
Πυροπροστασίας
Πυρασφάλειας

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ
εκτάκτου προσωπικού

4 μήνες 11.758,00
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Η κάλυψη των αυξημένων αναγκών που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, αναφορικά με την

πυρασφάλεια – πυροπροστασία καθώς και τον καθαρισμό ακτών κλπ, θα καλυφθούν από την

πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού.

Επειδή οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από το υπάρχον προσωπικό

του Δήμου και σε συνάρτηση  με την μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων  από την

αρχή της δημιουργίας του  Καλλικρατικού  Δήμου Λαυρεωτικής, θεωρούμε ότι χρειάζεται η

ενίσχυση του έκτακτου αυτού  έργου με την πρόσληψη  εκτάκτου προσωπικού.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την πρόσληψη συνολικά είκοσι (20) ατόμων Εργατών Γενικών Καθηκόντων Πυροπροστασίας

Πυρασφάλειας για  χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7790/25.05.2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου

Λαυρεωτικής, για το κόστος μισθοδοσίας τους έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 47.088,00 και

11.758,00 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022.

Για να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω πρόσληψη απαιτείται :

α) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  στην οποία διατυπώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και

η αιτιολόγηση αυτής, του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με συνολική διάρκεια

σύμβασης, όπως αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

β) απόφαση του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου (Δήμαρχος).

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 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 206  του Ν.  3584/2007,  όπως τροποποιήθηκε με την παρ.  2  του

άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’)

και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018

- την υπ’ αριθμ. 7790/25.05.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί

ύπαρξης πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7929/27.05.2022 εισήγηση Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού &

Διοικητικής Μέριμνας (Γραφείο Προσωπικού)

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. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά είκοσι (20) ατόμων, ειδικότητας Εργατών Γενικών Καθηκόντων Πυροπροστασίας

Πυρασφάλειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής

κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, όπως αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, για

χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Β. Το κόστος μισθοδοσίας των ανωτέρω ατόμων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022, στον ΚΑ 70-6041.001, με τίτλο «τακτικές αποδοχές εκτάκτων

υπαλλήλων –  πυρασφάλεια»,  με το ποσό των 47.088,00  ευρώ και στον ΚΑ 70-6054.001  με τίτλο

«εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού», με το ποσό των 11.758,00 ευρώ.

Γ. Αναθέτει στο Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κο Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου τις περαιτέρω ενέργειες.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ)

Αρ. Απόφ.: 152/2022

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 2ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 7190/17.05.2022 εισήγηση της διαχειρίστριας της

παγίας προκαταβολής για το έτος 2022, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

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

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΟΣΟ

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ

1 ΞΑΝΘΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.
12531/30.12.2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ.
ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ Α.Ε.
ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ

10/05/2022 4 54,34€ 0,02€

2 ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ι.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ-
2170

05/05/2022 243 420,74€ 29,26€

3 Π.ΜΑΛΛΙΝΑΚΗΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ 06/05/2022 90 433,43€ 16,17€

4 ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ  Η.
ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 06/05/2022 186 425,54€ 14,41€

5
ΑΦΟΙ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΙ
ΙΕΠΥΑ Ο.Ε.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΠ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ

06/05/2022 107 49,58€ 0,02€

6 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ Δ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 09/05/2022 7317 280,48€ 19,52€

7 ΔΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. ΑΠΌ ΜΠΑΖΑ,
ΠΕΤΡΕΣ, ΚΛΑΔΙΑ 10/05/2022 177 411,39€ 28,61€
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8
ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΙΛ.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΠΛΑ
ΣΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΛΑΥΡΙΟΥ 10/05/2022 88 420,74€ 29,26€

9 ΚΟΛΙΑΔΗΜΑΣ Ι.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 10/05/2022 789 463,75€ 32,25€

10 ΚΕΡΕΚΑΔΗΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΕΝ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ
ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 11/05/2022 48 370,39€ 13,81€

11 ΚΑΪΛΑΣ ΚΩΝ.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ

11/05/2022 24 415,91€  14,09€

12 ΜΑΛΛΙΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 16/05/2022 236 39,98€ 0,02€

ΣΥΝΟΛΟ 3.786,27€ 197,44€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 16,29€

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 213,73€

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:

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

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

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016

- την αριθμ.13/2022  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της

πάγιας προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου

- την αρ. πρωτ: 7190/17.05.2022 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής και τα

συνημμένα σε αυτή παραστατικά

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

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

εισηγητικό μέρος της παρούσας, από την υπόλογο υπάλληλο, Αναστασία Καραγιώργου,  συνολικού

ποσού 3.786,27 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των

αντίστοιχων πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου (Ν.

Κάϊλας)

Αρ. Απόφ.: 153/2022

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 περί «έγκρισης
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δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών

της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.  πρωτ:  7683/24.05.2022  εισήγηση του Προέδρου του

Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ: 74449/29.12.2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί ‘’σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές

και δημοτικές κοινότητες’’ και τις διατάξεις του Ν.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
ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ

29/20-05-2022

Καθαρισμός και μεταφορά μπάζων
και ομαλοποίηση δρόμου της
Αγίας Τριάδος στην Τοπική
Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

421,60 30-6262.018

2
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

752/21-05-2022

Επισκευή στον πίνακα εντός της
παιδικής χαράς της Τοπικής
Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου,
λόγω βλάβης στους προβολείς και
στα χαμηλά φώτα

390,60 20-6262.009

3
ΜΑΧΟΥΤΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

4/19-05-2022

Ξήλωμα από τις βάσεις μπετόν και
μεταφορά σπασμένων παιχνιδιών
(δύο γύρω-γύρω)από την παιδική
χαρά της Τοπικής Κοινότητας
Αγίου Κωνσταντίνου

396,80 30-6262.004

Σύνολο 1.209,00

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

- Την υπ’ αριθμ.14/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής,

- Την αριθμ.  πρωτ:  7683/24.05.2022  εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας

Αγίου Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει τις δαπάνες,  που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Αγίου

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

Νικήτα Κάϊλα,  συνολικού ποσού 1.209,00 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων

πληρωμής σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 2022.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Απριλίου 2022

Αρ. Απόφ.: 154/2022

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 «έγκρισης πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Απριλίου 2022», 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.
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Η Ειδική Ταμίας υπέβαλε το αριθμ. πρωτ: 6013/03.05.2022 πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Απριλίου 2022, το οποίο έχει ως κατωτέρω:

Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου σε λογαριασμούς όψεως την 30/04/2022 ανήλθε στο

ποσό των 3.821.137,92 €.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 30/04/2022

ΕΣΟΔΑ 9.071.487,82 €
ΕΞΟΔΑ 5.247.419,94 €
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 30/04/2022 3.824.067,88 €

ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 1.442,82 €

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΓΕΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 144/540046-57 38.03.00.0000 136.504,19 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 144/540073-20 38.03.00.0003 0,00 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ (ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ) 144/535309-26 38.07.00.0002 36.080,10 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 144/003147-05 38.03.00.0004 61.750,86 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 144/004247-10 38.03.00.0007 0,00 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΣ 144/003906-30 38.03.00.0006 519,47 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 144/003352-96 38.03.03.0000 1,20 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 144/003353-79 38.03.03.0001 16,62 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 144/003354-52 38.03.03.0003 43,44 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ POS 144/003965-95 38.03.00.0005 135.700,95 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 144/003355-36 38.03.03.0002 2,97 €
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΤΑ 144/004490-30 38.03.00.0008 0,66 €
ΣΥΝΟΛΟ 370.620,46 €

ALPHA BANK 0,00 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 433.00.2001.000035 38.03.02.0000 3.437,09 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Α.Π. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 433.00.2001.000086 38.03.02.0001 788.587,39 €
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ 802.002.203.000.330,00 € 38.03.02.0002 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 792.024,48 €
Τράπεζα Eurobank 0,00 €

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 0026.0424.40.0200036773 38.03.01.0000 2.632,29 €
ΣΥΝΟΛΟ 2.632,29 €

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 0,00 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ GR 5209700011335300010048700 38.03.04.0003 932,07 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ GR 5509700011330801740000900 38.03.04.0001 2.654.928,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ GR 2609700011330501590059613 38.03.04.0002 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.655.860,69 €
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 3.821.137,92 €

1. Πλέον στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 1.442,82€

2. Στα χέρια των υπόλογων των παγίων προκαταβολών υπάρχει σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού, το ποσό των 16.000,00€

Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα ανέρχονταν σε 3.838.580,74€

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 3.824.067,88€ και διαμορφώνεται ως ακολούθως:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ  3.138.495,24€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ        53.363,38€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ      632.209,26€

ΣΥΝΟΛΑ  3.824.067,88€

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ποσού ύψους 14.512,86€ αναλύεται ως ακολούθως:

Μείον (-) 1.319,84€ : που αφορούν το υπ’ αριθμ. Α -228/29-04-2022 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες,

οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Απρίλιο.

Μείον (-) 237,80 € : που αφορούν το υπ’ αριθμ. Α -230/29-04-2022 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες,

οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Απρίλιο.

Πλέον (+) 16.000,00 € : που αφορούν τα χρήματα με τα οποία έχουν συσταθεί οι Πάγιες Προκαταβολές.

Πλέον (+) 20,50 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 30/03/2022 στον υπ’ αριθμ. 0026.0424.40.0200036773  τραπεζικό λογαριασμό με την

αιτιολογία «ΔΟΣΗ ΔΙΑΚ/ΣΜΟΥ», 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 31/12/2022, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών».

Πλέον (+) 50,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 29/04/2022 στον υπ’ αριθμ. 0026.0424.40.0200036773 τραπεζικό λογαριασμό με την

αιτιολογία «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ», 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 31/12/2022, θα τακτοποιηθεί  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών».
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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:6013/03.05.2022 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 Απριλίου 2022.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους

(αρ. πρωτ: 7842/25.05.2022 εισήγηση Τμήματος Εσόδων)

Αρ. Απόφ.: 155/2022

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 ποσού από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους», έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής την αριθμ.  πρωτ:  7842/25.05.2022  εισήγηση του Τμήματος Εσόδων,  στην

οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

Με την υπ’  αριθμ.  πρωτ.  7763/25.05.2022  αίτησή του,  ο κ.  Γκέραλης Σάββας του Χρήστου,

αιτείται την διαγραφή των βεβαιωμένων ποσών λόγω τακτοποίησης βάση του Ν.4014/2011 και βάση

τοπογραφικού, φωτογραφιών και τεχνικής έκθεσης, από τα οποία προκύπτει ότι το ακίνητο είναι

ημιτελές, δεν χρησιμοποιείται και δεν ηλεκτροδοτείται.

Η Υπηρεσία προτείνει διαγραφή των βεβαιωμένων ποσών, όπως προκύπτει από τον Ν.4014/2011

για διαγραφή οφειλών σε ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ έως 31.12.2013, αλλά και από την προσκόμιση δικαιολογητικών

που προκύπτει ότι αδίκως χρέωσε η υπηρεσία ΔΤ σε ημιτελές κτίσμα για το έτος 2014.

      Να γίνει διαγραφή ποσού:

             ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
                39831      10/3/2015 ΔΤ  0000009797 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ                                          141,18

 ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΛΛΙΑ ΣΤΕΚΑ  -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 %
 - 98,04 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.E.
Κερατέας

39831      10/3/2015 ΔΤ 0000009798 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ                                             138,53
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 %
 - 96,2 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.E.
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Κερατέας

39844      10/3/2015 Δημ. Τέλος 0000009797                                                        141,18
ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΜΑΛΛΙΑ ΣΤΕΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  -
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 98,04 Μ2 -
 ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας

39844      10/3/2015 Δημ. Τέλος 0000009798                                                         138,53
ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΜΑΛΛΙΑ ΣΤΕΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  -
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 96,2 Μ2 -
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας

398461      10/3/2015 Δημ. Τέλος 0000009797                                                      141,18
ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΜΑΛΛΙΑ ΣΤΕΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  -
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 98,04 Μ2 -
 ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας

39846       10/3/2015 Δημ. Τέλος 0000009798                                                       138,53
ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΜΑΛΛΙΑ ΣΤΕΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  -
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 96,2 Μ2 -
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας

39830      10/3/2015 ΔΤ 0000009797 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ                                            35,30
 ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΛΛΙΑ ΣΤΕΚΑ  -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 %
 - 98,04 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.E.
Κερατέας

39830 10/3/2015   ΔΤ 0000009798 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ                                           34,63
 ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΑΛΛΙΑ ΣΤΕΚΑ  -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 %
 - 96,2 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.E.
Κερατέας

ΣΥΝΟΛA ΟΦΕΙΛΕΤΗ: 909,06
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης διαγραφής του ποσού

909,06€, καθώς και των προσαυξήσεων, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την

οριστικοποίηση των διαγραφών, ανά υπόχρεο όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω- από τους

ανωτέρω χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με:

Την αρ. πρωτ. 21868/27-5-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Κλιματικής Αλλαγής:

          Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 24 του Ν. 4178/2013 και στο εδάφιο 51 της

Εγκ. 4/2013 (αρ. πρωτ. 66931/3.12.2013), οι αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης

προ της 28.7.2011 που έχουν υπαχθεί στην αναστολή επιβολής κυρώσεων των Ν.4014/2011 και
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4178/2013, δεν οφείλουν αναδρομικά φόρους και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη (όπως

ύδρευσης, καθαριότητας, αποχετευτικά τέλη, κλπ). Ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής των

αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης του Ν.4178/2013, είναι η ημερομηνία ισχύος του, δηλ.

η 8.8.2013, ενώ για τις ολοκληρωμένες υπαγωγές αυθαιρέτων στο Ν.4014/2011, δηλαδή που έχει

καταβληθεί το σύνολο του προστίμου, των σχεδίων και των δικαιολογητικών, ως χρόνος λήξης της

αναδρομικής απαλλαγής είναι η ισχύς του Ν.4014/2011, δηλ. η 21.9.2011.

        Οι ως άνω αναφερόμενες καταληκτικές ημερομηνίες ισχύουν και για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων

κατασκευών για τις οποίες εκδίδεται οικοδομική άδεια νομιμοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και

23 των Ν.4014/2011 και Ν.4178/2013 αντίστοιχα.

        Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 1 περίπτωση δ΄ του Ν. 3463/06, όπου ορίζεται ότι

γίνεται διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών

τελών,  έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του

φορολογούμενου, καθώς και των προσαυξήσεων, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την

οριστικοποίηση των διαγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 3 περίπτωση γ΄ του

Ν. 3463/06, λόγω υπαιτιότητα της υπηρεσίας.

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 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

- τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, σύμφωνα με τις οποίες 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

- τις διατάξεις των Ν. 4178/2013 και Ν. 4495/2017

- την αριθμ. πρωτ: 7763/25.05.2022 αίτηση του κου Σάββα Γκέραλη και τα συνημμένα σε αυτή

δικαιολογητικά

- την αριθμ. πρωτ: 7842/25.05.2022 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 βεβαιωμένης οφειλής ποσού 909,06 ευρώ, στο όνομα ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΡΑΛΗΣ του

Χρήστου,  καθώς και των προσαυξήσεων -  όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την
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οριστικοποίηση της διαγραφής -  για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της

παρούσας.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 86/2022 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με

τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Αγωνιστών Μακρονήσου (Ρεμίζα) του Δήμου Λαυρεωτικής»

προϋπολογισμού 541.516,67 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24% και καθορισμού τρόπου επιλογής Αναδόχου της

προμήθειας

Αρ. Απόφ.: 156/2022

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

διάταξης περί «έγκρισης της υπ’ αριθμ. 86/2022 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο ‘’Ανάπλαση

πλατείας Αγωνιστών Μακρονήσου (Ρεμίζα) του Δήμου Λαυρεωτικής’’ προϋπολογισμού 541.516,67

ευρώ, με Φ.Π.Α. 24% και καθορισμού τρόπου επιλογής Αναδόχου της προμήθειας» έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.  πρωτ:  7893/26.05.2022  εισήγηση της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

«Έχοντας υπ΄όψιν:

· Τις διατάξεις του Ν.3852/2010

· Τις διατάξεις  του Νόμου 4412/2016  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

· Το άρθρο 206 παρ.  1  του Ν.  4555/2018  σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται απόφαση  του

Δημοτικού Συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης Δημόσιας  Σύμβασης έργου,

προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας

· Το άρθρο 5 «Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170)

περίπτωση γ) του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/8-8-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με

τον Ν.4782/ΦΕΚ 36 τ. Α΄ /09-03-2021

· Ότι ο τρόπος και οι όροι καθορίζονται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων, Άρθρο 26 [Επιλογή

των διαδικασιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)] και σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο

27 ( Ανοικτή Διαδικασία ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε.)»

· Την  4410/22.06.2021 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου (και των  δύο παρατάσεων αυτής) με

κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2021, του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση

και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

· Το  γεγονός  ότι  ο  Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται  να  υποβάλλει  την πράξη με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ (ΡΕΜΙΖΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»
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εισηγούμαστε:

Ø Την έγκριση της υπ’αρ. 86 /2022 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ (ΡΕΜΙΖΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού 542.516,67 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. και

Ø Τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ (ΡΕΜΙΖΑ)  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»  με  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά με βάση την

τιμή.»

Έπειτα από 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 αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- την με αριθμ. 4410/22-06-2021 (ΑΔΑ: 67ΦΟ46Ψ844-10Ζ) και κωδικό ‘’ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2021’’, πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου, στον άξονα

προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) ‘’αστική αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου’’

- την αριθμ. πρωτ: 7893/26.05.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α.  Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών της  υπ’  αριθμ.  86/2022 μελέτης της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ

(ΡΕΜΙΖΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 542.516,67 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

24%).

Β. Καθορίζει τον τρόπο επιλογής Αναδόχου της προμήθειας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ (ΡΕΜΙΖΑ)  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»  με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27  του Ν.4412/2016,  μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της

πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ (ΡΕΜΙΖΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις
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Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Αρ. Απόφ.: 157/2022

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 «υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της πράξης

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ (ΡΕΜΙΖΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» στο πλαίσιο

του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 7894/26.05.2022 εισήγηση της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

«Σε συνέχεια της με αρ.  πρωτ.4410/22.06.2021  πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου (και των  δύο

παρατάσεων αυτής) με κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2021, στο πλαίσιο του Άξονα

Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του

Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ (ΡΕΜΙΖΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

προϋπολογισμού 542.516,67 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24% ) στο Μέτρο 1 : «Σύνθετες Αστικές

Αναπλάσεις»

Η περιοχή παρέμβασης είναι ο κοινόχρηστος χώρος «Πλατεία Αγωνιστών Μακρονήσου» ο οποίος

περικλείεται από τις οδούς «Αγίας Παρασκευής» και «Ακτή Εθνικής Αντίστασης»,  του Δήμου

Λαυρεωτικής.

Η ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου στην εν λόγω περιοχή, θεωρείται ως ένα σημαντικό και

αποτελεσματικό εργαλείο αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό, επιλέχτηκε

ως απολύτως αναγκαία, η ανάπλαση του προς παρέμβαση κοινόχρηστου χώρου, συμβάλλοντας με

τον τρόπο αυτό τόσο στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής όσο και

ταυτόχρονα στη δημιουργία ενός ισχυρού πόλου έλξης της περιοχής.

Με βάση τον Οδηγό διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος, η πράξη ανήκει στο Μέτρο 1 και  το

«ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» του προγράμματος κλιμακώνεται με βάση τα

πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου για το Μέτρο 1 ως εξής:

ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται από τον τύπο Χ1= (200.000+Π*5)*

σΑΠ

Όπου:
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Π = ο Μόνιμος ή εναλλακτικά ο Πραγματικός - de facto Πληθυσμός του Δήμου, βάσει της επίσημης

απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 (ΦΕΚ 698/Β/2014, / (ΦΕΚ 699/B/2014).

http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous).

σΑΠ = συντελεστής Αστικής Πυκνότητας, ο οποίος διαμορφώνεται σε:

▪ 1,1 για τους Δήμους οι οποίοι ανήκουν στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών, Πειραιώς και

Θεσσαλονίκης (οι οποίοι θεωρούνται ως αμιγώς αστικοί),

▪ σε 0,8 για τους Δήμους οι οποίοι δεν διαθέτουν οικισμό πάνω από 5.000 κατοίκους και

▪ σε 1,0 για όλους τους υπόλοιπους.

Δηλαδή (200.000+25.102*5)*1=325.510,00 €, η χρηματοδότηση της δαπάνης μέχρι του ποσού

325.510,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α) θα γίνει από το Πράσινο Ταμείο, και κατά δε το υπόλοιπο μέρος θα

γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου.

εισηγούμαστε:

1. Την υποβολή πρότασης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ (ΡΕΜΙΖΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού 542.516,67 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) στο

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, στον Άξονα

Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του

Πράσινου Ταμείου στο Μέτρο 1.

2. Τη δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή του

έργου σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί.

3. Την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που τυχόν θα προκύψει, μετά την διαγωνιστική διαδικασία

στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι μεγαλύτερος του ποσού

Χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο δηλαδή  το επιπλέον από  το ποσό των 325.510,00 ευρώ.

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για

την υλοποίηση των ανωτέρω.»

Έπειτα από 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 αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- την με αριθμ. 4410/22-06-2021 (ΑΔΑ: 67ΦΟ46Ψ844-10Ζ) και κωδικό ‘’ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2021’’, πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου, στον άξονα

προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) ‘’αστική αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου’’
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- την αριθμ. πρωτ: 7894/26.05.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Την έγκριση της υποβολής πρότασης στο  Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού

Ισοζυγίου»  2021,  στον Άξονα Προτεραιότητας 2  «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου στο Μέτρο 1  για την πράξη  με τίτλο «Ανάπλαση

πλατείας Αγωνιστών Μακρονήσου (Ρεμίζα) του Δήμου Λαυρεωτικής» προϋπολογισμού 542.516,67

ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Β. Εγκρίνει την εγγραφή ποσού 542.516,67 ευρώ στο δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους

2022, στον ΚΑ δαπανών 64-7135.006, με αναμόρφωση, εφόσον η πρόταση εγκριθεί.

Γ. Δεσμεύεται για την κάλυψη της τυχόν προκύπτουσας, μετά την διαγωνιστική διαδικασία,

οικονομικής διαφοράς - στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι

μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, δηλαδή το επιπλέον από το ποσό

των 325.510,00 ευρώ - από Ίδιους Πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής.

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κο Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, να υπογράψει και να

υποβάλλει ηλεκτρονικά στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ τα απαραίτητα έγγραφα για την ένταξη της πρότασης

χρηματοδότησης στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με αριθμ.  πρωτ:  4410/22-06-2021 (ΑΔΑ:

67ΦΟ46Ψ844-10Ζ) στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το

έτος 2021, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», με κωδικό πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2021.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής ένταξης της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω

συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών

Κέντρων) με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’’», αναμόρφωση και εγγραφή στον

προϋπολογισμό έτους 2022

Αρ. Απόφ.: 158/2022

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 «αποδοχής ένταξης της πράξης ‘’Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος

κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων) με Κωδικό

ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη 2014-2020’’, αναμόρφωση και εγγραφή στον Προϋπολογισμό έτους 2022», έθεσε υπόψη
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των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 7568/23.05.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την με Α.Π.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5074/16-05-2022 απόφαση ένταξης της πράξης

«Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας

(εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», έχει εγκριθεί για το Δήμο

Λαυρεωτικής ως συνδικαιούχο της πράξης, συνολικό ποσό 255.786,72 € που αφορά στα κάτωθι

υποέργα:

• Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Λαυρεωτικής, ποσού 247.786,72€

• Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου

Λαυρεωτικής, ποσού 8.000,00€

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει:

1) Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 255.786,72 € στο πλαίσιο της πράξης «Βιώσιμη

μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός

Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963, η οποία περιλαμβάνει για το Δήμο

Λαυρεωτικής τα κάτωθι υποέργα:

• Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Λαυρεωτικής, ποσού 247.786,72€

• Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου

Λαυρεωτικής, ποσού 8.000,00€

2) Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022 ως εξής:

Εγγραφή πίστωσης ποσού 255.786,72 € στον Κ.Α Εσόδων: 61-7132.001 με τίτλο: Ένταξη της Πράξης

«Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας

(εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 2014 – 2020» και μέσω του αποθεματικού

κεφαλαίου τη μεταφέρει και την εγγράφει στα έσοδα ως εξής:

• Πίστωση ποσού 247.786,72€ στον Κ.Α. Εξόδων 61-7132.001 με τίτλο: «Ενίσχυση της

μικροκινητικότητας στο Δήμο Λαυρεωτικής»

• Πίστωση ποσού 8.000,00€ στον Κ.Α. Εξόδων 61-6117.002 με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών

συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμο Λαυρεωτικής»

3)  Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων για τη

χρηματοδότηση και την υλοποίηση της πράξης.

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

τις διατάξεις της παρ.1  του άρθρου 72  του Ν.3852/2010,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  η

Οικονομική Επιτροπή «….ιη) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων,

επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων,

δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς
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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). ..»

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- Την αριθμ. πρωτ: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5074/16.05.2022 απόφαση ένταξης,

- Την αριθμ. πρωτ: 7568/23.05.2022 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. Αποδέχεται τη με αριθμ. πρωτ: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5074/16-05-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ)

απόφαση ένταξης της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων

ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-

2020». Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 255.786,72 ευρώ και αφορά τα κάτωθι υποέργα:

 - Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Λαυρεωτικής, ποσού 247.786,72 ευρώ

- Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου

Λαυρεωτικής, ποσού 8.000,00 ευρώ

Β. Εισηγείται την αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και την

εγγραφή πίστωσης

- ποσού 247.786,72 ευρώ στον ΚΑ Εξόδων 61-7132.001 με τίτλο: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας

στο Δήμο Λαυρεωτικής»

 -  ποσού 8.000,00  ευρώ στον ΚΑ Εξόδων 61-6117.002  με τίτλο:  «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου

παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμο Λαυρεωτικής»

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

σχετικού εγγράφου για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση της πράξης.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την εκπροσώπηση του

Δήμου Λαυρεωτικής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών, τη δικάσιμο της 6/7/2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή, των Κρέτση Βαρβάρας και Γαρδίκη

Αικατερίνης (ΓΑΚ 40261/2022 - Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Αρ. Απόφ.: 159/2022
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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 9ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την εκπροσώπηση του Δήμου

Λαυρεωτικής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τη

δικάσιμο της 6/7/2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή, των Κρέτση Βαρβάρας και Γαρδίκη Αικατερίνης,

(ΓΑΚ 40261/2022- διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με αριθμ. πρωτ: 7340/19..05.2022 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής αίτηση των Κρέτση

Βαρβάρας και Γαρδίκη Αικατερίνης, συμβασιούχων ΙΔΟΧ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), με την οποία αιτούνται τη μετατροπή των συμβάσεων

εργασίας τους από Ορισμένου Χρόνου σε Αορίστου.

Συγκεκριμένα, η αίτηση αφορά τη συζήτηση μετά την έκδοση προσωρινής διαταγής, με την

οποία ζητούν να παραμείνουν στην εργασία τους μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της

κύριας αγωγής, καθώς η διακοπή της απασχόλησής τους θα επιφέρει σημαντική οικονομική βλάβη,

ενώ τονίζουν ότι καλύπτουν πάγιες, διαρκείς και μόνιμες ανάγκες. Οι ανωτέρω προσλήφθηκαν στο

Δήμο Λαυρεωτικής προκειμένου να συνδράμουν στο έργο των Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της

υγειονομικής κρίσης, λόγω της πανδημίας (covid).

Ως χρόνος συζήτησης της υπόθεσης ορίσθηκε η 6  Ιουλίου 2022.  Κατά τη συζήτηση της

υπόθεσης, ο Δήμος Λαυρεωτικής θα πρέπει να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο, αφού από

την 1η Ιανουαρίου 2021  δεν υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος με πάγια αντιμισθία,  προκειμένου να

μεταφέρει και να υποστηρίξει τη θετική στάση του Δήμου ως προς το αίτημα παραμονής των

αιτούντων.

Υπενθυμίζεται ότι με την προηγούμενη αριθμ.140/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

αποφασίσθηκε ο Δήμος Λαυρεωτικής να αποδεχθεί το αίτημα παραμονής των ανωτέρω μέχρι την

έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής.

Στις 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 συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4795/2021, ορίζεται

ότι η Οικονομική Επιτροπή «…ιδ) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την

ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με

μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε

ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν

έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση,

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

ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις
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περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’

114)..».

Με βάση τα ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί η εκπροσώπηση του Δήμου

Λαυρεωτικής στο Δικηγόρο Αθηνών,  Γεώργιο Ν.  Κατσαμπέρη,  έναντι του ποσού των 292,64 ευρώ,

σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40

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

- την με αριθμ. πρωτ: 7340/19.05.2022 αίτηση των Κρέτση Βαρβάρας και Γαρδίκη Αικατερίνης

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),

- την προηγούμενη αριθμ.140/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- την από 24.05.2022 προσφορά του κου Γ. Ν. Κατσαμπέρη

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο Αθηνών, Γεώργιο Ν. Κατσαμπέρη, με έδρα

στην Αθήνα,  Λεωφ.  Αλεξάνδρας 100,  με ΑΦΜ 047705341,  Δ.Ο.Υ.  Δ’  Αθηνών,  να εκπροσωπήσει το

Δήμο Λαυρεωτικής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των Βαρβάρας Κρέτση και Αικατερίνης Γαρδίκη,

συμβασιούχων ΙΔΟΧ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 40261/2022 ΕΑΚ

4375/2022), κατά τη δικάσιμο της 6ης Ιουλίου 2022,  καθώς και σε κάθε μετ’  αναβολή ή ματαίωση

δικάσιμο και να αποδεχθεί το αίτημα παραμονής τους μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί

της κύριας αγωγής.

Β. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου ορίζεται συνολικά σε ποσό 292,64 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Γραμμάτιο προείσπραξης: ποσό 236,00 ευρώ

Φ.Π.Α. 24%: ποσό 56,64 ευρώ

Σύνολο: 292,64 ευρώ

Η ανωτέρω αμοιβή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.4194/2013, άρθρο

166, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6111 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2022.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την εκπροσώπηση του

του Δήμου Λαυρεωτικής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, παράσταση και

προτάσεις σε έφεση του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ’ αριθμ. 8181/2021 απόφασης του
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Διοικητικού Πρωτοδικείου

Αρ. Απόφ.: 160/2022

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 «ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την εκπροσώπηση του του Δήμου

Λαυρεωτικής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, παράσταση και προτάσεις σε

έφεση του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ’ αριθμ. 8181/2021 απόφασης του Διοικητικού

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

Στις 13  Δεκεμβρίου 2013  κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η υπ’  αριθμ.724/2013

απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 34.450,00 ευρώ

στο Δήμο για φορολογικές παραβάσεις και συγκεκριμένα για τη λήψη τεσσάρων (4)  εικονικών

φορολογικών στοιχείων ως προς το πρόσωπο του εκδότη, δηλαδή της επιχείρησης ‘’GREENMORIA

ENTERPRISES LTD & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ για την αγορά ξύλινων οικίσκων ISOBOX για χρήση του πρώην Δήμου

Κερατέας.

Με την υπ’ αριθμ.210/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

αποφασίσθηκε η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ.724/2013 απόφασης

επιβολής προστίμου,  διότι ο Δήμος κατά την εν λόγω συναλλαγή βρισκόταν σε καλή πίστη,  ούτε

γνώριζε,  ούτε ήταν σε θέση να διαπιστώσει την εικονικότητα της εν λόγω εταιρείας και συνεπώς

κακώς του επιβλήθηκε το ανωτέρω πρόστιμο.

Η ενδικοφανής αυτή προσφυγή απορρίφθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επίλυσης

Διαφορών,  με την υπ’  αριθμ.  384/28.02.2014  απόφασή του,  με το αιτιολογικό ότι ο Δήμος δεν

απέδειξε την καλή του πίστη στις ανωτέρω συναλλαγές.

Με την υπ’  αριθμ.41/2014  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

αποφασίσθηκε η άσκηση προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

Με την υπ’ αριθμ. 8181/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ο Δήμος

Λαυρεωτικής κέρδισε την προσφυγή και το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε με ημερομηνία 11.10.2021

έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία – έπειτα από αναβολή - συζητείται στις

19.1022, οπότε θα πρέπει να παρασταθεί ο Δήμος.

Στις 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 συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4795/2021, ορίζεται

ότι η Οικονομική Επιτροπή «…ιδ) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την

ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με

μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε

ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 25 από 39

έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση,

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

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

περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’

114)..».

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι από την 1η Ιανουαρίου 2021  στο Δήμο μας δεν

υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος με πάγια αντιμισθία,  ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί η

εκπροσώπηση του Δήμου στο Δικηγόρο Αθηνών,  Γεώργιο Ν.  Κατσαμπέρη,  έναντι του ποσού των

714,24  ευρώ,  σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40

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

- την αριθμ.724/2013 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης

-  την αριθμ. 384/28.2.2014 απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΕΔ,

- την αριθμ. 8181/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

- τις προηγούμενες αριθμ. 210/2013 και 41/2014 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Λαυρεωτικής

- την οικονομική προσφορά του δικηγόρου Αθηνών Γ. Ν. Κατσαμπέρη

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο Αθηνών, Γεώργιο Ν. Κατσαμπέρη, με έδρα

στην Αθήνα,  Λεωφ.  Αλεξάνδρας 100,  με ΑΦΜ 047705341,  Δ.Ο.Υ.  Δ’  Αθηνών,  να εκπροσωπήσει το

Δήμο Λαυρεωτικής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (παράσταση με

κατάθεση υπομνήματος),  σε έφεση του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ’  αριθμ.  8181/2021

απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την δικάσιμο της 19ης Οκτωβρίου 2022 και σε κάθε

μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

Β. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου ορίζεται συνολικά σε ποσό 714,24 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Γραμμάτιο προείσπραξης: ποσό 576,00 ευρώ

Φ.Π.Α. 24%: ποσό 138,24 ευρώ

Σύνολο: 714,24 ευρώ
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Η ανωτέρω αμοιβή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.4194/2013, άρθρο

166, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6111 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2022.

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

το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 161/2022

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 11ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης πρόσθετης επιχορήγησης από το Δήμο Λαυρεωτικής προς το ΝΠΔΔ

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

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

Δήμων και Κοινοτήτων», όπου ορίζεται ότι: «Πόροι των ιδρυμάτων είναι ιδίως: α) η ετήσια τακτική ή

τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου ή της Κοινότητας, β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις,

δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των

υπηρεσιών, που παρέχουν τα ιδρύματα, δ) πρόσοδοι από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη

συμμετοχή τους σε προγράμματα.»

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

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

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ (άρθρα 102, 103 παρ. 1, 3 και 4 Ν. 3852/2010 και άρθρο 240 Ν. 3463/2006)»

3. Το ΦΕΚ 1089/Β/10.04.2012  «Τροποποίηση της υπ’  αριθ.  34/2011  απόφασης του Δημοτικού

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

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

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

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

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

Δήμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

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

7. Την υπ’  αριθμ.  313/2022  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’  έτους 2022  και την Α.Π.   5646/17.01.2022

απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία επικυρώθηκε.

8. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6715.007  του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2022.
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9. Την υπ’ αριθμ.54/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ με θέμα:

«πρόσθετη οικονομική επιχορήγηση από τον Δήμο Λαυρεωτικής προς το Ν.Π.Δ.Δ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής».

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

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, μετά την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης με την

αριθμ.40/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, η εγγεγραμμένη πίστωση για την

επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου ανέρχεται σε ποσό 850.00,00 ευρώ.

Με την ανωτέρω αριθμ.54/2022 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, το ΝΠΔΔ

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ αιτείται πρόσθετη επιχορήγηση ύψους 120.000,00 ευρώ στα πλαίσια της ετήσιας

επιχορήγησης που λαμβάνει από τον Δήμο Λαυρεωτικής, προκειμένου να ενισχυθούν οι κατωτέρω

ΚΑ δαπανών:

Κ.Α. Δαπανών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€)

15-6643 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ 23.000,00

00-6492 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 14.00,00

15-6471.001 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 30.000,00

00-6111 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 3.000,00

00-6431 ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ

5.000,00

00-6443 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 3.000,00
15-6265.003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 5.000,00
15-6471.002 ΕΞΟΔΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3.000,00
15-6471.006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΛΩΝ 2.000,00
15-6471.009 ΕΞΟΔΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.500,00
15-6471.013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.000,00

15-6613 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

5.000,00

15-6661 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 4.000,00

15-6472.007 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 2ΟΥ POSEIDON GYMNASTICS FOR ALL
CHALLENGE

8.000,00

15-6472.009 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 3.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 120.000,00

Έπειτα από τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος γνώρισε 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,



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 28 από 39

- την αριθμ. 313/2012 (ΦΕΚ 1089/Β/10.04.2012) απόφαση,

-  την υπ’ αριθμ. 313/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- την υπ’ αριθμ. 54/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

- την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6715.007 του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2022

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την καταβολή πρόσθετης επιχορήγησης ύψους 120.000,00 ευρώ, στα πλαίσια της ετήσιας

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

όπως αναφέρεται στην αριθμ. 313/2012 (ΦΕΚ 1089/Β/10.04.2012) απόφαση σύστασης του Νομικού

Προσώπου.

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

οικονομικού έτους 2022 με αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

για την επιλογή Αναδόχου της προμήθειας στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων στο Δήμο

Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 162/2022

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 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί

«έγκρισης του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της

προμήθειας στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων στο Δήμο Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. την αριθμ. πρωτ: 4721/23.01.2019 (ΑΔΑ: ΩΡΑΖ465ΧΘ7-Κ78) Πρόσκληση V του Υπουργείου

Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,  στον

άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με

τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την

δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων

της χώρας»

2. την υπ’ αριθμ.25/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: Ω4ΥΣΩΛ1-17Η)

περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’  του

Υπουργείου Εσωτερικών

3. την υπ’ αριθμ. 231/2020 θετική γνωμοδότηση ΟΑΣΑ Α.Ε. για τη θέση των στεγάστρων και την

κατ'  αρχήν συμμόρφωση της προτεινόμενης προμήθειας με τις βασικές αρχές κατασκευής &
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τοποθέτησης τύπων στεγάστρων της πρόσκλησης

4. την αριθμ. πρωτ: 40495/01.06.2021 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:

6Θ3Ξ46ΜΤΛ6-ΓΛ0), με θέμα: Ένταξη του Δήμου Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στο

πλαίσιο της Πρόσκλησης V,  της Πράξης:  «Προμήθεια εξοπλισμού,  κατασκευή,  μεταφορά και

τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του

επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»

5. την υπ’ αριθμ.140/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

έγινε η αποδοχή της αριθμ. πρωτ: 40495/2021 απόφασης Ένταξης

6. το υπ’ αριθμ. πρωτ: 19985/02.12.2021 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών με θέμα: «προμήθεια στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων στο  Δήμο Λαυρεωτικής»

(ΑΔΑΜ: 21REQ009654350)

7. την υπ’ αριθμ.139/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια

στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων στο  Δήμο Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού 60.995,60

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

8. την αριθμ. Α-331/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6753ΩΛ1-4ΑΝ)

9. την υπ’ αριθμ.18/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί

συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2022 (ΑΔΑ: ΨΑΛ3ΩΛ1-5ΝΚ)

10. την υπ’ αριθμ.61/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση της αριθμ.139/2021 μελέτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η κατάρτιση των

όρων διακήρυξης της σύμβασης (ΑΔΑ: 69ΔΙΩΛ1-ΟΘΕ)

11.      την υπ’  αριθμ.212/2022  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής,  με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr), για την επιλογή Αναδόχου της προμήθειας.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:

22PROC010263077.  Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:

ΨΟΔΠΩΛ1-ΚΧ0 και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες ‘’Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών’’ και

‘’Παλμός’’, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 14η Απριλίου 2022,  ενώ

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίσθηκε η 20η Απριλίου 2022.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με το αριθμ.  πρωτ:  6845/12.05.2022  έγγραφό της,

διαβιβάζει προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή το πρακτικό Νο1, το οποίο σας θέτω υπόψη:
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1
ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» Α/Α 157960

Σήμερα 10  Μαΐου του έτους 2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00  συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ.18/2022 απόφαση

Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, βάσει του Ν.4782/2011, προκειμένου να προβεί στην

Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών σχετικά με το έργο του

θέματος στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αρ. 212/2022 και με αρ.

πρωτ: 4034/23.03.2022  Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι:

1. Γκίκας Φώτιος, ΤΕ Ηλεκτρονικών  Μηχανικών, πρόεδρος της Επιτροπής

2. Λιέπουρης Ιωάννης, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

3. Ξέστερνου Κυριακή, ΠΕ  Διοικητικού-Οικονομικού

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη:

- Tην υπ’ αρ.212/2022 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,

- Την υπ’ αρ. .139/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

- Tο νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό με α/α 157960,

- Την ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του  (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»,  η οποία είχε

ορισθεί τη Μ. Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00.

Και μετά από έλεγχο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 157960:

1. Διαπίστωσε ότι κανένας οικονομικός φορέας δεν κατέθεσε προσφορά και  κατά συνέπεια ο

διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο ‘’προμήθεια στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων

στο  Δήμο Λαυρεωτικής’’  απέβη άγονος.

2. Προτείνει την  επανάληψη του διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους που είχαν καθοριστεί με

την υπ’ αρ. 212/2022 και με αρ.πρωτ:4034/23.03.2022  Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα.

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής προς έγκριση.

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:

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010)
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- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει

- Την υπ’ αριθμ.139/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο: «προμήθεια

στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων στο  Δήμο Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού 60.995,60

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

- Την υπ’ αριθμ. 61/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση της αριθμ.139/2021 μελέτης Υπηρεσιών και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του

διαγωνισμού

- Την υπ’  αριθμ.212/2022 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής,  με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων

- Το από 10.05.2022 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

- Το γεγονός ότι στο διαγωνισμό δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά

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 με ημερομηνία 10.05.2022  πρακτικού Νο1  της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού για την προμήθεια στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων στο Δήμο Λαυρεωτικής.

Β. Την κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.212/2022 απόφαση

Δημάρχου Λαυρεωτικής, λόγω μη υποβολής προσφορών.

Γ. Την επαναπροκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με χρήση του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ

ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων στο Δήμο Λαυρεωτικής,

εκτιμώμενης αξίας 49.190,00  ευρώ,  με τους ίδιους όρους που καθορίστηκαν με την υπ’  αριθμ.

61/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής

90Α/2022

Αρ. Απόφ.: 163/2022

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 13ο θέμα περί «απόδοσης

λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 90Α/2022», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 7833/26.05.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
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«Με την υπ’ αριθμ.52/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού  414,77  ευρώ σε βάρος του ΚΑ

δαπανών 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ.

Κερατέας» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.

Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος ο

υπάλληλος του Δήμου, Κωνσταντίνος Καραμπάτσος.

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για

την κίνηση της πληρωμής και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 414,77 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από

υπολόγου της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.»

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- 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 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59

Β.Δ/τος

- την υπ’ αριθμ.52/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 7833/26.05.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 90Α/2022, το οποίο

εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.52/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έτσι όπως υποβλήθηκε από τη

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, από υπόλογο του

ποσού που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.

ΘΕΜΑ: Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα και έγκριση

ανάθεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με τη σύναψη δημόσιας σύμβασης

Αρ. Απόφ.: 164/2022

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 εκτός ημερήσιας

διάταξης περί «διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα και έγκριση



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 33 από 39

ανάθεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με τη σύναψη δημόσιας σύμβασης» έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως λόγω της ιδιαίτερης

σημασίας που έχει για την προστασία της δημόσιας υγείας των δημοτών.

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. 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:

Στις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου

117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020) προβλέπεται ότι: «1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί

κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και

μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και

δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι

σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της

οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια

και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται…»

Με το αριθμ. πρωτ:8101/31.05.2022 έγγραφό του, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

εισηγείται τα κατωτέρω:

«Ο Καλλικρατικός Δήμος Λαυρεωτικής προήλθε από τη συνένωση δύο μεγάλων προϋπαρχόντων

Δήμων και μίας Κοινότητας. Η έκτασή του ανέρχεται σε 176,87 km2 και περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος

οικισμών.

Η ενίσχυση του τομέα της Καθαριότητας του Δήμου Λαυρεωτικής είναι αναγκαία τη φετινή χρονιά.

Ενόψει δε, της καλοκαιρινής περιόδου, ο όγκος των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας, θα αυξηθεί

κατακόρυφα, καθώς ο Δήμος μας είναι τουριστικός και τους θερινούς μήνες αυξάνεται σημαντικά ο

αριθμός των επισκεπτών και των κατοίκων, ιδιαιτέρως στους παραλιακούς οικισμούς.

Οι αυξημένες ανάγκες, προκύπτουν από την υποστελέχωση που χαρακτηρίζει το  Δήμο.
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Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

· Για την ενίσχυση των  αναγκών  της υπηρεσίας καθαριότητας ο Δήμος απασχολεί προσωπικό

με σύμβαση ορισμένου χρόνου μετά  από προσωρινή διαταγή ασφαλιστικών μέτρων. Ο αριθμός των

συμβασιούχων ενώ στις αρχές του 2022 ήταν δέκα τέσσερα (14) άτομα σήμερα ανέρχεται σε οχτώ

(8) άτομα.

· Για την ενίσχυση του προσωπικού των Δήμων λόγω covid ο Δήμος μας είχε συνάψει σύμβαση

εργασίας ορισμένου χρόνου δέκα οχτώ (18) ατόμων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Από το

Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώθηκε η λήξη των συγκεκριμένων συμβάσεων στις 31/5/2022  και μη

ανανέωσης αυτών.

· Θα πρέπει να αναφέρουμε τέσσερις (4)  επικείμενες αποχωρήσεις προσωπικού καθαριότητας

λόγω συνταξιοδότησης τον επόμενο μήνα.

· Από το μόνιμο προσωπικό επτά άτομα έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ενώ δυο άτομα

απουσιάζουν κατ’ εξακολούθηση.

· Είναι αναγκαία η αποκομιδή των απορριμμάτων σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένων

Αργιών και Σαββατοκύριακων.

· Τα απορριμματοφόρα παρουσιάζουν πολύ συχνά βλάβες λόγω παλαιότητας και υπερχρήσης,

με αποτέλεσμα να καθυστερούν ή να αναβάλλονται τα δρομολόγια και να μην μπορεί να εφαρμοσθεί

το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων.

Καθίσταται σαφές ότι το υπάρχον προσωπικό και o διαθέσιμος εξοπλισμός δεν επαρκούν για την

κάλυψη των εξαιρετικά αυξημένων αναγκών σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου.

Επειδή η προστασία της δημόσιας υγείας και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους

δημότες σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η καθαριότητα, είναι προτεραιότητα όλων μας, προτείνεται

η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη για την αποκομιδή απορριμμάτων για χρονικό

διάστημα τριών (3) μηνών,  προκειμένου να συνδράμει στο έργο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του

Δήμου μας, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί με το υφιστάμενο προσωπικό και τον εξοπλισμό που

διαθέτει στις αυξημένες ανάγκες των καλοκαιρινών μηνών.»

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

τις διατάξεις της παρ.  14  του άρθρου 6  του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85  Α/11.04.12)  «Ρυθμίσεις για την

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας

2009/50/ΕΚ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «…Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες δύνανται να

εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό

της Περιφέρειας ή του Δήμου ή της Δ.Ε.Υ.Α. και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε

διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως...»

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022 έχουν εγγραφεί ξεχωριστές
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πιστώσεις ανά Κοινότητα, ως κατωτέρω:

20-6117.009: υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Λαυρίου, ποσό 37.200,00 ευρώ

20-6117.010: υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Κερατέας, ποσό 37.200,00 ευρώ

20-6117.011: υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου, ποσό 37.200,00 ευρώ

Έπειτα από 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 αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020

- τις διατάξεις του άρθρου 61  του Ν.3979/2011,  όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1  του

άρθρου 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020)

- τις διατάξεις της παρ.  14  του άρθρου 6  του Ν.4071/2012  (ΦΕΚ 85  Α/11.04.12),  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

- 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)»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

- τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑ δαπανών 20-6117.009, 20-6117.010, 20-6117.011 του

δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

- την υπ’  αριθμ.  πρωτ: 8101/31.05.2022 εισήγηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α.  Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών  αποκομιδής απορριμμάτων στη  Δημοτική

Κοινότητα Κερατέας, στη Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής και στην Τοπική Κοινότητα Αγίου

Κωνσταντίνου, με ίδια μέσα του Δήμου Λαυρεωτικής.

Β. Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων ανά Δημοτική Κοινότητα σε

ιδιώτη, προκειμένου να συνδράμει στο έργο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας, ως

κατωτέρω:

- Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα τριών (3)

μηνών.

- Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

- Αποκομιδή απορριμμάτων Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου για χρονικό διάστημα τριών (3)

μηνών.
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Γ. Οι συμβάσεις ισχύουν από την υπογραφή τους.  Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών θα

συνταχθούν μελέτες από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής.

Δ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2022, στους ΚΑ δαπανών:

- 20-6117.009: υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Λαυρίου, ποσό 37.200,00 ευρώ

- 20-6117.010: υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Κερατέας, ποσό 37.200,00 ευρώ

- 20-6117.011: υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου, ποσό

37.200,00 ευρώ

Ε. Η ανάθεση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118

του Ν.4412/2016.

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

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Αρετούσα Μακρή ΑΠΕΙΧΕ της ψηφοφορίας, διότι δεν υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση για

το συγκεκριμένο θέμα, ενώ θωρεί ότι είναι υπερβολικό το ποσό των 30.000,00 ευρώ ανά Ενότητα και

θα μπορούσε να βρεθεί μία πιο συμφέρουσα λύση.

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

την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’εργασίες διαχείρισης κλαδεμάτων και ογκωδών

αντικειμένων για την πρόληψη πυρκαγιών’’

Αρ. Απόφ.: 165/2022

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 2ο θέμα εκτός ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σχετικά με την ανάθεση της

υπηρεσίας με τίτλο ‘’εργασίες διαχείρισης κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων για την πρόληψη

πυρκαγιών’’» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως

λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας,

της διασφάλισης της ποιότητας ζωής και της περιουσίας των δημοτών.

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
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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 τα

ακόλουθα:

1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1339/08.03.2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

(ΑΔΑ: 6Τ5Θ46ΝΠΙΘ-ΨΧ0), περί παράτασης της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής

Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής  μέχρι και την 9η

Σεπτεμβρίου 2022  καθώς το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από την

καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 09-09-2020 στην παραπάνω περιοχή δεν έχει

ολοκληρωθεί.

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1004/16.02.2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

(ΑΔΑ: 921046ΝΠΙΘ-6Ι1), περί παράτασης της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής

Προστασίας της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής  μέχρι και την 16η

Αυγούστου 2022,  καθώς το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από την

καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 16-08-2021 στην παραπάνω περιοχή δεν έχει

ολοκληρωθεί.

3. Την υπ’ αριθμ.307/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ:

6ΕΩΡΩΛ1-2ΥΖ) περί αποδοχής της με αριθμό πρωτοκόλλου 86065/2021 απόφασης του ΥΠΕΣ, που

αφορά χρηματοδότηση του Δήμου με το ποσό των 200.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση

ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες.

4. Τις αριθμ. πρωτ: 5727/21.04.2022 και 5818/27.04.2022 εισηγήσεις Δημάρχου Λαυρεωτικής

περί αναγκαιότητας εκτέλεσης εργασιών λειοτεμαχισμού κλαδεμάτων και μεταφοράς ογκωδών

αντικειμένων, στα πλαίσια της λήψης μέτρων πρόληψης δασικών πυρκαγιών

5. Το αριθμ. πρωτ: 6913/12.05.2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

με θέμα: «εργασίες διαχείρισης κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων για την πρόληψη

πυρκαγιάς» (ΑΔΑΜ: 22REQ010543154)

6. Την υπ’  αριθμ.70/2022  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «εργασίες

διαχείρισης κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων για την πρόληψη πυρκαγιάς», προϋπολογισμού

δαπάνης 237.150,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

7. Τις υπ’ αριθμ. Α-667/2022 (ΑΔΑ: Ω36ΓΩΛ1-Α5Μ) και Α-668/2022 (ΑΔΑ: 6Α3ΠΩΛ1-4ΓΛ)

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό στους ΚΑ δαπανών 64-

6414.003 και 35-6262.017 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
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8. Την υπ’ αριθμ. 20/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ:

6ΡΗΝΩΛ1-ΒΚ5),  με την οποία έγινε η συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας

Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016

9. Την υπ’ αριθμ.132/2022 (ΑΔΑ: 6Κ6ΙΩΛ1-Μ5Η) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Λαυρεωτικής, με την οποία αποφασίσθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση

10. Την αριθμ. πρωτ: 7020/14.05.2022 πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με

τίτλο: «Εργασίες διαχείρισης κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων για την πρόληψη πυρκαγιάς»

(ΑΔΑΜ: 22PROC010552120)

11. Την αριθμ. πρωτ: 7588/23.05.2022 προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ

Α.Ε., ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

12. Το με ημερομηνία 31.05.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, το οποίο απεστάλη

προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 8069/31.05.2022 διαβιβαστικό έγγραφο,

σύμφωνα με το οποίο η υποβληθείσα από την εταιρεία ’’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’ προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους

της πρόσκλησης,  πληροί τις προδιαγραφές που τέθηκαν από την αριθμ.70/2022  μελέτη της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και προτείνεται η ανάθεση της σύμβασης στην ανωτέρω εταιρεία.

Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω,  ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

Αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με 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)»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

- την υπ’ αριθμ.132/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- την από 31.05.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει το με ημερομηνία 31.05.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Β. Αναθέτει την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες διαχείρισης κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων για

την πρόληψη πυρκαγιάς», στην εταιρεία με την επωνυμία ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’,  με το διακριτικό τίτλο ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ

Α.Ε.’’,  με έδρα Ιωαν.  Μπέλου 28,  Παιανία,  με ΑΦΜ 800513380,  Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ Αθηνών,  νομίμως

εκπροσωπούμενη από την κα Ευπραξία Μαραβελίδου του Φωτίου, έναντι του ποσού των 191.250,00

ευρώ,  πλέον Φ.Π.Α.  24%,  γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,  σύμφωνη με τους όρους της

πρόσκλησης και τις προδιαγραφές που τέθηκαν με την αριθμ. 70/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας

του Δήμου Λαυρεωτικής.

Γ. Τον Ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που ορίστηκαν με την υπ’  αριθμ.70/2022  μελέτη της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.132/2022 απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής.

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

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Αρετούσα Μακρή ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ, διότι διαφωνεί με τον τρόπο διαχείρισης των

κλαδεμάτων και ογκωδών απορριμμάτων από το Δήμο, καθώς και με το χώρο προσωρινής εναπόθεσή

τους.

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

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


