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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 25ης Τακτικής Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 12 Σεπτεμβρίου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 14:00

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 15189/2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 08.09.2022

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  6

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

Ασπασία Αργεντίνη, Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Κωνσταντίνος Λεβαντής

Απόντα μέλη  :  1

Αρετούσα Μακρή

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την κατατεθείσα αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της

υπ’ αριθμ. 4355/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε ύστερα από

αγωγή της εταιρείας ΕΜΜ.  ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ κλπ,  με την οποία ο Δήμος

καταδικάστηκε στην καταβολή ποσών 673.030,22€, μετά των νομίμων τόκων, ως αναφέρεται

αναλυτικά στην απόφαση και την παραίτηση από το δικόγραφο αυτής

Αρ. Απόφ.: 254/2022

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 1o θέμα της ημερήσιας

διάταξης σχετικά με την κατατεθείσα αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ.

4355/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε ύστερα από αγωγή της

εταιρείας ΕΜΜ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ κλπ, με την οποία ο Δήμος καταδικάστηκε στην

καταβολή ποσών 673.030,22€, μετά των νομίμων τόκων, ως αναφέρεται αναλυτικά στην απόφαση

και την παραίτηση από το δικόγραφο αυτής, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:
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Την από 19.07.2017 (αρ. καταχ. ΑΓ 822/19.07.2017) και με αριθμ. πρωτ: 17827/20.11.2018 αγωγή που

άσκησε η σύμπραξη των γραφείων μελετών που σύγκειται από ΕΜΜ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α.Ε.,  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε.,  κλπ,  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,  με την οποία ζητά την

καταβολή ποσού 673.030,22 ευρώ, που αφορά τον 1ο,  2ο και 3ο λογαριασμό της μελέτης με τίτλο

«Μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης, Πράξη Εφαρμογής Περιοχής Β’ κατοικίας Βρωμοπούσι ή

Καλοπήγαδο Δήμου Κερατέας», βάσει της αριθμ. πρωτ: 16616/2014 σύμβασης.

Την υπ’  αριθμ.4355/2020  απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,  με την οποία υποχρεώνεται ο

εναγόμενος Δήμος Λαυρεωτικής να καταβάλλει το συνολικό ποσό των 673.030,22 ευρώ,  μετά των

νομίμων τόκων.

Την υπ’ αριθμ.135/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

εγκρίθηκε η κατάθεση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της

ανωτέρω αριθμ.4355/2020 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και δόθηκε η εντολή και

πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο Αθηνών, Ηλία Αθ. Πανταζή (ΑΜ/ΔΣΑ 19195) να συντάξει, να

καταθέσει αναίρεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και να εκπροσωπήσει το Δήμο

Λαυρεωτικής.

Ενόψει της δικασίμου της 26 Σεπτεμβρίου 2022, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος με το από 09.09.2022 και

με αριθμ. πρωτ: 15153/08.09.2022 έγγραφό του εισηγείται τα ακόλουθα:

«Σχετικά με την υπό κρίση υπόθεση θα ήθελα να σας ενημερώσω τα κάτωθι:

Η κατατεθείσα αίτηση αναίρεσης σκοπό είχε την προβολή από πλευράς του Δήμου όλων των

ουσιωδών στοιχείων για την απόκρουση της αγωγής που είχε καταθέσει η άνω εταιρεία Μελετών για

το έργο το οποίο είχε προσκομίσει προς το Δήμο Λαυρεωτικής. Ουσιαστικά στοιχεία της εν λόγω

υπόθεσης είχαν παρουσιαστεί συνοπτικά από το Δήμο κατά την εκδίκαση της αγωγής από το

Διοικητικό Εφετείο και θα μπορούσαν να παρουσιαστούν εκ νέου και στην εκδίκαση της υπόθεσης

ενώπιον του ]  ΣΤΕ.  Η αίτηση αναίρεσης κατατέθηκε με έναν λόγο,  προκειμένου να μην χαθεί η

προθεσμία για την άσκησή της, και επιφυλαχθήκαμε με το δικόγραφο για πρόσθετους λόγους που θα

προέκυπταν στο μέλλον. Ο μοναδικός λόγος αναίρεσης που μπορούσε να προταθεί από πλευράς μας,

αφορούσε τυπικές παραλείψεις επί του δικαιώματος πληρωμής του ενάγοντος, που θα οδηγούσαν,

αν γινόταν δεκτή η αίτησή μας, να επεκτείνουν έτι περαιτέρω την καταβολή των οφειλόμενων ποσών

σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, καθότι δεν υπήρχε καμία ένσταση επί του έργου ούτε

αμφισβήτηση επί της παραδόσεως αυτού, και έτσι θα οδηγούμασταν σε επιβάρυνση του Δήμου με

περισσότερα έξοδα και τόκους. Επιπλέον από την ενδελεχή μελέτη του Φακέλου, δεν προέκυψαν νέοι

πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης.
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Για τους ανωτέρω λόγους προτείνω προς την Οικονομική Επιτροπή να μην εκδικαστεί η

παρούσα αίτηση αναίρεσης και να παραιτηθούμε εκ του δικογράφου, ώστε η υπόθεση να κλείσει

προς το συμφέρον του Δήμου.

Για την παραίτηση από το δικόγραφο θα πρέπει να υπάρξει απόφαση ΟΕ που να

εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο προκειμένου να προχωρήσει αυτή καθώς και εξουσιοδότηση προς τον

υπογράφοντα το δικόγραφο της αναίρεσης να το πράξει.

Για το σκοπό αυτό προτείνω η αμοιβή μου να διαμορφωθεί στο ποσό των 400€ και ΦΠΑ

24%, ήτοι συνολικά το ποσό των 496€, ποσό το οποίο περιλαμβάνει και τα έξοδα για την παραίτηση

αυτή.

Για τα άνω ποσά θα εκδοθεί παραστατικό (ΤΠΥ).

Αναμένω την έγκαιρη απάντηση σας για να προχωρήσω στην παραίτηση εκ του

δικογράφου.»

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

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

- την υπ’ αριθμ. 4355/2020 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,

- την υπ’ αριθμ.135/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,

- την αριθμ. πρωτ: 15153/08.09.2022 εισήγηση του πληρεξούσιου δικηγόρου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την παραίτηση από το δικόγραφο της κατατεθείσας αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου

της Επικρατείας προσδιορισθείσα τη δικάσιμο της 26/9/2022, κατά της υπ’ αριθμ. 4355/2020

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε ύστερα από αγωγή της σύμπραξης

των γραφείων μελετών που σύγκειται από ΕΜΜ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Α.Ε., κλπ, με την οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής καταδικάστηκε στην καταβολή ποσού 673.030,22€, μετά

των νομίμων τόκων.

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής,  Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου να προβεί σε όλες τις

απαιτούμενες ενέργειες για την παραίτηση από δικόγραφο.
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Γ. Ορίζει την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου σε ποσό 400,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικά

496,00 ευρώ. Η σχετικά δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6111 του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων οφειλών κατανάλωσης ύδατος και

δημοτικών τελών (αρ. πρωτ: 14844/05.09.2022 εισήγηση Ταμειακής Υπηρεσίας)

Αρ. Απόφ.: 255/2022

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 «διαγραφής προσαυξήσεων οφειλών κατανάλωσης ύδατος και δημοτικών τελών»

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 14844/05.09.2022 εισήγηση της

Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«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

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

καταβολή οφείλεται:

α) Στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης ομοίως ισχύει λόγω λάθους διεύθυνσης.

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. 14444/29-08-2022 αίτηση του ο κ. ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ζητά την διαγραφή των  προσαυξήσεων των οφειλών του λόγω του ότι οι ειδοποιήσεις πληρωμής

αποστέλλονταν από την υπηρεσία σε λάθος διεύθυνση. Οι ειδοποιήσεις  αποστέλλονταν στην

διεύθυνση επί της οδού ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 318  στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ενώ η διεύθυνση κατοικίας του είναι επί

της οδού ΣΠΑΡΤΗΣ 72Α στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ και ζητά να γίνει εφάπαξ η εξόφληση του αυτούσιου

κεφαλαίου των οφειλών του  ποσό ύψους 302,17 €.

2. Με την υπ’ αριθμ πρωτ. 14300/25-08-2022  αίτηση της η κα ΘΕΟΔΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ζητά την διαγραφή των  προσαυξήσεων των οφειλών της λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας

σύμφωνα με το έγγραφο πιστοποίησης αναπηρίας που κατέθεσε στην υπηρεσία και να γίνει εφάπαξ

η εξόφληση του κεφαλαίου των οφειλών της ποσό ύψους 1.433,17 €.

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).»

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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

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

- την αριθμ. πρωτ: 14444/29.08.2022 αίτηση του κου ΜΑΣΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ,

- την αριθμ. πρωτ: 14300/25.08.2022  αίτηση της κας ΘΕΟΔΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ,

- την αριθμ. πρωτ: 14844/05.09.2022 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
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Α. Εγκρίνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων των οφειλών του κου ΜΑΣΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του

ΘΕΟΔΩΡΟΥ, διότι οι ειδοποιήσεις πληρωμής αποστέλλονταν από την Υπηρεσία σε λανθασμένη

διεύθυνση και την εφάπαξ εξόφληση του κεφαλαίου των οφειλών του ποσού 302,17€.

Β. Εγκρίνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων των οφειλών της κας ΘΕΟΔΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του

ΑΝΤΩΝΙΟΥ, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας σύμφωνα με τα ιατρικά πιστοποιητικά και έγγραφα

που κατέθεσε στην Υπηρεσία και την εφάπαξ εξόφληση του κεφαλαίου των οφειλών της ποσού

1.433,17€.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρεώσεις πράξεων βεβαίωσης παράβασης

ΚΟΚ (αρ. πρωτ: 14848/05.09.2022 εισήγηση Τμήματος Εσόδων)

Αρ. Απόφ.: 256/2022

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 ποσών από χρεώσεις πράξεων βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ» έθεσε υπόψη

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ.  πρωτ:  14848/05.09.2022  εισήγηση του Τμήματος

Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σύμφωνα:

1.με τις διατάξεις του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.3463/2006: «1. Κάθε

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

2.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,

3.με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή των Δήμων είναι αρμόδιο

όργανο για τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174  του

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων, παρακαλούμε για την διαγραφή του παρακάτω ποσού:

1. Διαγραφή ποσού 65,50€ στο όνομα ΚΙΡΚΙΛΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευαγγέλου με ΑΦΜ 031558225,

το οποίο έχει βεβαιωθεί  με τον υπ’ αρίθμ 342/27-11-2008 Χρηματικό Κατάλογο, και αφορά χρέωση

της υπ’αρίθμ. 121000002629 πράξης βεβαίωσης παράβασης Κ.Ο.Κ από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας

Νοτ/κης Αττικής, η οποία επιβλήθηκε την 20/1/2005, στο ΙΧ Επιβατικό με αρ. κυκλ. ΖΥΥ-2386, μάρκας

CITROEN.

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 22114/29-12-2021 αίτηση της κ. Κιρκιλέση Γεωργίας, όπου αποστέλλει

την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, εμφανίζεται ότι το έχει στην κατοχή της από 15/4/2005,

δηλαδή μεταγενέστερη της ημερομηνίας παράβασης.
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2. Διαγραφή ποσού 100€  στο όνομα ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φωτίου με ΑΦΜ

112689905, το οποίο έχει βεβαιωθεί  με τον υπ’ αρίθμ 388/5-11-2009 Χρηματικό Κατάλογο, και

αφορά χρέωση της υπ’αρίθμ. 121000055942 πράξης βεβαίωσης παράβασης Κ.Ο.Κ από το Β΄ Τμήμα

Τροχαίας Νοτ/κης Αττικής, η οποία επιβλήθηκε την 3/4/2008, στο ΙΧ Επιβατικό με αρ. κυκλ. ΖΜΥ-

5597, μάρκας FORD.

Σύμφωνα με το έντυπο της ανωτέρω πράξης βεβαίωσης, το πρόστιμο έχει επιβληθεί στον οδηγό

Παπαλεξίου Αργύριο του Δημητρίου, στον οποίο θα χρεωθεί εκ νέου και όχι στον κ. Κυριακόπουλο

Γεώργιο.

3. Διαγραφή συνολικού ποσού 120€ στο όνομα ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ  με ΑΦΜ 094102317, το οποίο

έχει βεβαιωθεί  με τους υπ’ αρίθμ 953/24-10-2011 & 1117/30-11-2011 Χρηματικούς Καταλόγους,

80€ & 40€ αντίστοιχα και αφορά χρέωση για τις υπ’ αρίθμ. 161600004952  121000083230 πράξεις

βεβαίωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ από το ΑΤ Λαυρίου και Β΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτ/κης Αττικής, οι οποίες

επιβλήθηκαν την 31/5/2009  15/5/2010, στα ΙΧ Επιβατικά με αρ. κυκλ. ΥΡΡ-3030, μάρκας MERCEDES

ΙΟΝ-9403, μάρκας VW. Mε τις υπ’ αρίθμ. 14140/19-8-2021 & 14556/27-8-2021 αιτήσεις της, η

εταιρείας ALFA LEASING A.E, γνωστοποιεί στον Δήμο τους οδηγούς – ενοικιαστές των οχημάτων τις

συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, στους οποίους και θα χρεωθούν τα πρόστιμα.

4. Διαγραφή συνολικού ποσού 80€ στο όνομα OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε  με ΑΦΜ 998106085, το οποίο έχει βεβαιωθεί  με τους υπ’ αρίθμ 102 &

103/25/11/2020  Χρηματικούς Καταλόγους,  40€  &  40€  αντίστοιχα και αφορά χρέωση για τις υπ’

αρίθμ. 121000120610 & 121000120319 πράξεις βεβαίωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ από το Β΄ Τμήμα

Τροχαίας Νοτ/κης Αττικής, οι οποίες επιβλήθηκαν την 24/8/2017 & 24/6/2017, στα ΙΧ Επιβατικά με

αρ.  κυκλ.  ΥΤΗ-3915, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ & ΙΡΡ-8279, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ.  Mε την υπ’  αρίθμ.  12535/28-7-

2021 αίτησή της, η εταιρεία, γνωστοποιεί στον Δήμο τους οδηγούς – ενοικιαστές των οχημάτων τις

συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, στους οποίους και θα χρεωθούν τα πρόστιμα.

5. Διαγραφή ποσού 34,50€ στο όνομα ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου με ΑΦΜ 030901360,

το οποίο έχει βεβαιωθεί  με τον υπ’ αρίθμ 342/27-11-2008 Χρηματικό Κατάλογο, και αφορά χρέωση

της υπ’αρίθμ. 121000001977 πράξης βεβαίωσης παράβασης Κ.Ο.Κ από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας

Νοτ/κης Αττικής, η οποία επιβλήθηκε την 9/12/2004, στο ΙΧ Επιβατικό με αρ. κυκλ. ΖΥΝ-9269, μάρκας

HYUNDAI.

Σύμφωνα με την υπ’  αρίθμ.  14516/8-7-2011  αίτηση του κ.  Τερζάκη Ιωάννη μας προσκόμισε

υπεύθυνη δήλωση του Ζαχαρόπουλου Ζαχαρία, νέου ιδιοκτήτη του οχήματος, στις 23/3/2004,

δηλαδή,  μεταγενέστερη της ημερομηνίας  παράβασης και στον οποίο θα χρεωθεί εκ νέου.

6. Διαγραφή ποσού 100€  στο όνομα ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου με ΑΦΜ

077505391, το οποίο έχει βεβαιωθεί  με τον υπ’ αρίθμ 66/5-7-2022 Χρηματικό Κατάλογο, και αφορά
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χρέωση της υπ’  αρίθμ.  121000156477  πράξης βεβαίωσης παράβασης Κ.Ο.Κ από το Β΄ Τμήμα

Τροχαίας Νοτ/κης Αττικής,  η οποία επιβλήθηκε την 3/4/2019, στο δίκυκλο με αρ.  κυκλ.  ΥΒΧ-0881,

μάρκας HONDA.

Σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ.Ω-552/18-6-2019 Διπλότυπο Είσπραξης Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου

Σαρωνικού, η συγκεκριμένη παράβασης εξοφλήθηκε στον Δήμο Σαρωνικού διότι όπως αναφέρεται

και στο έντυπο της πράξης η παράβαση έλαβε χώρα στα Καλύβια Θορικού, 28ης Οκτωβρίου &

Σωτήρη Μερκούρη.»

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 174 του Ν.3463/2006

- την αριθμ. πρωτ: 14848/05.09.2022 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και τα συνημμένα

δικαιολογητικά

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ποσού 65,50€  στο όνομα ΚΙΡΚΙΛΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του

Ευαγγέλου με ΑΦΜ 031558225, το οποίο έχει βεβαιωθεί  με τον υπ’ αριθμ. 342/27-11-2008

Χρηματικό Κατάλογο.

2. Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ποσού 100,00€ στο όνομα ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του Φωτίου με ΑΦΜ 112689905,  το οποίο έχει βεβαιωθεί  με τον υπ’  αριθμ.  388/5-11-2009

Χρηματικό Κατάλογο.

3. Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής συνολικού ποσού 120,00€ στο όνομα ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ

με ΑΦΜ 094102317, το οποίο έχει βεβαιωθεί  με τους υπ’ αριθμ. 953/24-10-2011 & 1117/30-11-2011

Χρηματικούς Καταλόγους.

4. Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής συνολικού ποσού 80,00€  στο όνομα OLYMPIC

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε  με ΑΦΜ 998106085, το οποίο έχει βεβαιωθεί  με τους

υπ’ αριθμ. 102 & 103/25/11/2020 Χρηματικούς Καταλόγους.

5. Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ποσού 34,50€  στο όνομα ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Γεωργίου με ΑΦΜ 030901360, το οποίο έχει βεβαιωθεί  με τον υπ’ αριθμ. 342/27-11-2008 Χρηματικό

Κατάλογο.
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6. Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ποσού 100,00€ στο όνομα ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του Αναστασίου με ΑΦΜ 077505391,  το οποίο έχει βεβαιωθεί  με τον υπ’  αριθμ.  66/5-7-2022

Χρηματικό Κατάλογο.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης ‘’Κτηματογραφική

αποτύπωση – μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας – υδραυλική μελέτη ρεμάτων για την

πολεοδόμηση των περιοχών παραθεριστικής κατοικίας ‘’Σπηλιαζέζα’’ και ‘’Αγιασμόθι’’ της Δ.Κ.

Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής’’

Αρ. Απόφ.: 257/2022

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 4o θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης ‘’Κτηματογραφική αποτύπωση – μελέτη

γεωλογικής καταλληλότητας – υδραυλική μελέτη ρεμάτων για την πολεοδόμηση των περιοχών

παραθεριστικής κατοικίας ‘’Σπηλιαζέζα’’ και ‘’Αγιασμόθι’’ της Δ.Κ. Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής’’»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 14597/30.08.2022 εισήγηση

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Με την αρ. πρωτ. 5988/02.04.2013 υπογραφείσα σύμβαση ανετέθη από τον Δήμο

Λαυρεωτικής η εκπόνηση της μελέτης του θέματος, στην σύμπραξη των μελετητών ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ

Α.Ε. – Παντελαίου Κυριακή – Λιονής Μιχαήλ.

2. H προθεσμία εκπόνησης της μελέτης ήταν 12 μήνες, δηλαδή ως τις 02.04.2014.

3. Με την υπ’ αρ. 54/2014 απόφαση Δ.Σ. Λαυρεωτικής δόθηκε παράταση έως τις 31.07.2014,

λόγω καθυστέρησης της ανάρτησης της Κτηματογράφησης για συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας.

4. Με την υπ’ αρ. απόφαση 112/2017 Δ.Σ. Λαυρεωτικής, δόθηκε παράταση εκπόνησης της

μελέτης μέχρι 30.06.2018 λόγω καθυστέρησης της έγκρισης των υποστηρικτικών μελετών

(γεωλογική μελέτη, υδραυλική μελέτη, περιβαλλοντική μελέτη).

5. Με την 197/2018 απόφαση  Δ.Σ Λαυρεωτικής, δόθηκε παράταση 24 μηνών μέχρι 12.11.2020.

6. Υπάρχουν νεκροί χρόνοι κατά την εκπόνηση της μελέτης λόγω του ότι οι  υποστηρικτικές

μελέτες  (γεωλογική μελέτη, υδραυλική μελέτη, περιβαλλοντική μελέτη)  δεν έχουν  εγκριθεί έως

σήμερα και πρέπει να  γίνουν όλες οι διορθώσεις/  συμπληρώσεις  που προέκυψαν λόγω της

εκπόνησης  του  Εθνικού Κτηματολογίου (αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω) για. να μην απαξιωθεί

το κτηματογραφικό υπόβαθρο  που θα χρησιμεύσει για την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης και

πράξης εφαρμογής.
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7. Με την αριθμ.160/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής δόθηκε παράταση

μέχρι 30.06.2022.

8. Με την υπ’αρ. πρωτ. 9670/22.06.2022 αίτησή του ο Ανάδοχος ζητά παράταση  προθεσμίας

εκπόνησης της μελέτης μέχρι 30.06.2023.

9. Δεν υπάρχει υπέρβαση του καθαρού χρόνου εκπόνησης της μελέτης, αλλά του συνολικού

συμβατικού χρόνου, οφειλόμενη στις απαιτηθείσες διαδικασίες έγκρισης των επιμέρους μελετών

(νεκροί χρόνοι).

KAI ΕΠΕΙΔΗ

1. Η μελέτη του θέματος ανατέθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3316/05 και σύμφωνα με το άρθρο 27  είναι

εντός της οριακής προθεσμίας.

2. Η υπέρβαση του συμβατικού χρόνου οφείλεται μόνο στην καθυστέρηση των διαδικασιών εκπόνησης

της μελέτης, ελέγχων, εγκρίσεων κλπ. οπότε και απαιτείται μόνο απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.

3. Οι διαδικασίες εγκρίσεων των υποστηρικτικών μελετών δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και δεν έχει

ενταχθεί ως τώρα στα εκτελεστέα έργα της Περιφέρειας Αττικής.

4. Επιπλέον των ως άνω απαιτείται η συμπλήρωση/διόρθωση/ενημέρωση των κτηματολογικών

υποβάθρων της μελέτης διότι:

4.1 Έχουν συγκεντρωθεί νέες δηλώσεις ιδιοκτησίας  που ήδη διαβιβάστηκαν στους μελετητές. (αρ.

πρωτ. 20531/10.10.2017, 2592/19.02.2019, 2603/19.02.2019

4.2 Το Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΕΚΧΑ Α.Ε), ανέθεσε σε γραφείο μελετών την σύνταξη Εθνικού

Κτηματολογίου στην Δ.Κ. Κερατέας (Σύμβαση 15.12.2014) και ως σήμερα:

- Δεν έχει ξεκινήσει η εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί στις επιτροπές, οι

περισσότερες των οποίων αφορούν εμπλοκή με δασικά θέματα.

- Πρέπει να εναρμονιστούν τα κτηματολογικά στοιχεία της μελέτης ‘Κτηματογραφική αποτύπωση

– Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας – Υδραυλική Μελέτη ρεμάτων για την πολεοδόμηση των

περιοχών παραθεριστικής κατοικίας ‘Σπηλιαζέζα’ και ‘Αγιασμόθι’ της Δ.Κ. Κερατέας Δήμου

Λαυρεωτικής  που ανατέθηκε από το Δήμο Λαυρεωτικής  με τα στοιχεία  του  Εθνικού

Κτηματολογίου.

- Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από την Δ/νση Δασών Ανατολικής

Αττικής (Δήλωση για Δασικές εκτάσεις και Δήλωση για το Τεκμήριο του Δημοσίου), δηλαδή

εκτάσεις που ιδιοκτησιακά φέρονται να ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο).

- Πρέπει να αξιολογηθούν:

§ Στοιχεία του Δασολογίου του οποίου αναμένεται η ανάρτηση.
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§ Πρέπει να συμπληρωθεί το κτηματολογικό υπόβαθρο της μελέτης, με τα στοιχεία

δηλώσεων ιδιοκτησίας που μας διαβιβάστηκαν όπως επίσης και με όποιες άλλες

δηλώσεις  έχουν υποβληθεί  ή θα υποβληθούν.

§ Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οριογραμμές των ρεμάτων που καθορίστηκαν στις ως άνω

περιοχές και να προσαρμοστούν τα παραρεμμάτια όρια και εμβαδά των ιδιοκτησιών στα

οριοθετημένα ρέματα και να προσδιοριστούν εκ νέου τα εμβαδά ιδιοκτησιών που

βρίσκονται κοντά τα ρέματα

5. Θεωρούμε αναγκαίο να γίνουν όλες οι παραπάνω διορθώσεις/ συμπληρώσεις για να μην απαξιωθεί

το κτηματογραφικό υπόβαθρο που θα χρησιμεύσει για την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης και

πράξης εφαρμογής.

6. Πρέπει να εγκριθούν οι απαιτούμενες επί  μέρους υποστηρικτικές μελέτες  από τις εμπλεκόμενες

υπηρεσίες. Η καθυστέρηση εκπόνησης της μελέτης (νεκροί χρόνοι) δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα

των αναδόχων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση της μελέτης μέχρι 30.06.2023 σύμφωνα

με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005.»

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

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

- το αριθμ. πρωτ: 9670/22.06.2022 αίτημα του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμιών

εκπόνησης μελέτης,

- την αριθμ. πρωτ: 14597/30.08.2022 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

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση της μελέτης ‘’Κτηματογραφική αποτύπωση

– μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας – υδραυλική μελέτη ρεμάτων για την πολεοδόμηση των

περιοχών παραθεριστικής κατοικίας ‘’Σπηλιαζέζα’’ και ‘’Αγιασμόθι’’ της Δ.Κ. Κερατέας Δήμου

Λαυρεωτικής’’, μέχρι τις 30.06.2023 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήματος προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών
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του Δήμου Λαυρεωτικής (προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης κατά το άρθρο 32, παρ.2γ του Ν.4412/2016)

Αρ. Απόφ.: 258/2022

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 5o θέμα της ημερήσιας

διάταξης σχετικά με τη ‘’λήψη απόφασης επί αιτήματος προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη

των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής (προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης κατά το άρθρο 32, παρ.2γ του

Ν.4412/2016)’’, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.  πρωτ:

15026/02.09.2022 εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Έχοντας υπόψη:

Ø Την υπ’ αριθμ.957/2021 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί ορισμού Αντιδημάρχων και

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

Ø τις διατάξεις του Ν.  4412/2016  (Α'  147)  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και

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

ισχύει

Ø τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Ø τις διατάξεις του Ν.  3463/06  (ΦΕΚ 114  Α’)  «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

Ø τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ

145Α)

Ø την Πράξη 211/2015 του κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου δαπανών στο VII Τμήμα (Α’

Διακοπών)

Ø Το αριθμ. πρωτ: 7537/20.05.2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών, με θέμα: «προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου

Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών», (ΑΔΑΜ:22REQ010688922)

Ø Την αριθμ.26/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής

σχετικά με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών

Ø Την υπ’ αριθμ.175/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση της ανωτέρω μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της σύμβασης

Ø Την υπ’ αριθμ.510/2022 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια του διαγωνισμού
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Ø Την υπ’ αριθμ. 246/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

Ø Την ανάγκη που δημιουργείται για την προμήθεια καυσίμων κίνησης προκειμένου να

αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες κίνησης των απορριμματοφόρων και των λοιπών οχημάτων

του Δήμου μέχρι την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας του διαγωνισμού από

το Ελεγκτικό Συνέδριο, λόγω της συνεχούς αύξησης στις τιμές των πετρελαιοειδών

Ø Το γεγονός ότι για την ανωτέρω προμήθεια έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον

προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022 στους ΚΑ: 10-6641, 10-6643, 15-

6641, 15-6643, 20-6641, 30-6641, 30-6644, 35-6641, 35-6644, 70-6641 και τις σχετικές αριθμ:Α-

738/2022, Α-739/2022, Α-740/2022, Α-741/2022, Α-742/2022, Α-743/2022, Α-744/2022, Α-

745/2022, Α-746/2022, Α-747/2022 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης

Ø Τις καταστάσεις κατανάλωσης καυσίμων του στόλου του Δήμου κατά τους τρεις (3)

τελευταίους μήνες Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 2022

Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής, ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με

το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 τη διενέργεια της προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη

αμόλυβδη) με προσφυγή στη διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος

για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου ως κατωτέρω:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Πετρέλαιο κίνησης 130.000 λίτρα

2 Βενζίνη αμόλυβδη 13.200 λίτρα

Η συνολική δαπάνη (υπολογιζόμενη σύμφωνα με τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της

αριθμ.26/2022 μελέτης Οικ. Υπηρεσίας) ανέρχεται σε 254.581,42 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α. 24%).»

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206, παρ.1 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α), σύμφωνα με τις οποίες δεν

απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης

δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.

2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), περί αρμοδιοτήτων

της Οικονομικής Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «….στ) αποφασίζει για: i. Την

κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής

δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες,

προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους

υπαλλήλους….. ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών
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και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που

υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016

(Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου,

σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016….»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 158, παρ. 7 του Ν.3463/2016 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/2016 «…γ) στο μέτρο που είναι απολύτως

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

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

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

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

να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2  του

Ν.4782/2021 «…2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται

σύμφωνα με όσα ορίζονται στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των

προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της

διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης

δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει

κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β’

της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας

αρχής….».

6. Την Πράξη 211/2015 του κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου δαπανών στο VII Τμήμα (Α’ Διακοπών),

σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή

στοιχείων του διενεργηθέντος διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο και μέχρι την ολοκλήρωση του

προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας, η Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι

επείγουσες ανάγκες, να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας από τον ίδιο προμηθευτή

που αναδείχθηκε μειοδότης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, εφόσον προσφέρει τις ίδιες τιμές με

αυτές που έχει προσφέρει στον διαγωνισμό για όμοια είδη.

7. Το γεγονός ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου έχουν ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες επιλογής

Αναδόχου της προμήθειας καυσίμων με τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των

ορίων (σχετική η υπ’ αριθμ.510/2022 διακήρυξη), στον οποίο κατατέθηκε μία μόνο προσφορά και η

διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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Με βάση όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, στάλθηκε η αριθμ. πρωτ: 15170/08.09.2022

πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την προμήθεια

καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη), συνολικού ποσού 254.581,42 ευρώ προς τον

Οικονομικό Φορέα ‘’Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.’’, με έδρα στο Θορικό Λαυρίου, ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ.

Κορωπίου. Η εταιρεία αποδέχθηκε την πρόσκληση και υπέβαλε την αριθμ. πρωτ: 15195/09.09.2022

προσφορά,  με ποσοστό έκπτωσης (-5%)  επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής

πώλησης εκάστου είδους κατά την ημέρα παράδοσης στο νομό Αττικής, σύμφωνα με τα στοιχεία του

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Επισημαίνεται ότι το ποσό των 254.581,42 ευρώ θα αφαιρεθεί από το ποσό της σύμβασης

που θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Αναδόχου μετά την ολοκλήρωση του

προσυμβατικού ελέγχου.

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 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 32, παρ.2, περ. γ και του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016

- την αριθμ.26/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

- την υπ’ αριθμ.175/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση της ανωτέρω μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της σύμβασης

- την υπ’  αριθμ.510/2022  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια του διαγωνισμού

- την ανάγκη που δημιουργείται για την προμήθεια καυσίμων κίνησης προκειμένου να

αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες κίνησης των απορριμματοφόρων και των λοιπών οχημάτων

του Δήμου μέχρι την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας του διαγωνισμού από

το Ελεγκτικό Συνέδριο, λόγω της συνεχούς αύξησης στις τιμές των πετρελαιοειδών

- την αριθμ.  πρωτ:  15195/09.09.2022 προσφορά του Οικονομικού Φορέα ‘’Δ.  & Π.  ΛΙΟΥΜΗΣ

Ο.Ε.’’

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει το κατεπείγον και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος (άρθρο 32  παρ.  2γ του Ν.  4412/2016),  για την

αντιμετώπιση της ανάγκης άμεσης προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης –  αμόλυβδη
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βενζίνη), όπως αναφέρεται στο αρ. πρωτ: 15026/02.09.2022 αίτημα αρμοδίου Αντιδημάρχου,

συνολικού ποσού 254.581,42 ευρώ, προς αποτροπή ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου,

καθώς έχουν εξαντληθεί τα καύσιμα,  δεν υπάρχουν πλέον ενεργές συμβάσεις και η κατάσταση

εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των δημοτών αλλά και την

εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Λαυρεωτικής.

Β. Αναθέτει την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης), για την

κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής, έως την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ΄αριθμ.510/2022 απόφαση

Δημάρχου Λαυρεωτικής και μέχρι του ποσού των 254.581,42 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

24%),  στην εταιρεία «Δ.  & Π.  ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.»,  με έδρα στο Θορικό Λαυρίου,  με ΑΦΜ 999356023,

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με ποσοστό έκπτωση πλην πέντε τοις εκατό (-5%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης

μέσης τιμής λιανικής πώλησης εκάστου είδους κατά την ημέρα παράδοσης στο νομό Αττικής,

σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτά αναρτώνται επισήμως καθημερινά στην οικεία ιστοσελίδα

(www.(http://www.fuelprices.gr).

Γ. Το ανωτέρω ποσό θα αφαιρεθεί από το ποσό της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο

μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου του ανοικτού διαγωνισμού.

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

σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας.

Ε. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή

ποσού 8.212,30 ευρώ.

ΘΕΜΑ: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Δήμου Λαυρεωτικής

έτους 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021

Αρ. Απόφ.: 259/2022

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 6o θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Δήμου Λαυρεωτικής

έτους 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 15188/08.09 εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού (Τμήμα

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας), στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Α.  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «με τις διατάξεις του άρθρου 25

του ν. Ν.4829/2021 (ΦΕΚ Α' 166/10-09-2021) που αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων
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προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου προβλέπεται» :

1. Το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α' 133) 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.

2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων του προσωπικού της παρ. 1 εκάστου έτους

εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο του μηνός Σεπτεμβρίου του προηγούμενου

έτους.

Στον ως άνω μέγιστο αριθμό προσλήψεων περιλαμβάνονται και αιτήματα παράτασης ή

ανανέωσης της διάρκειας συμβάσεων ανά φορέα που κατατίθενται το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο

εκάστου έτους προ της διενέργειας του τακτικού Υπουργικού Συμβουλίου. Η κατανομή των ως άνω

προσλήψεων ανά Υπουργείο διενεργείται με απόφαση της επιτροπής της υπ'  αρ.  33/2006 Πράξης

Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 280), με την οποία εγκρίνεται και ο αντίστοιχος αριθμός προσλήψεων

προσωπικού βάσει του προγραμματισμού της παρ. 1.»

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (Α'166),

στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων του ως άνω προσωπικού δεν

συμπεριλαμβάνονται οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορούν σε:

α) συμβάσεις έως 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,

καθώς και πρόσληψη εκπαιδευτικών με ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα προς αντικατάσταση

αυτών που απουσιάζουν με άδεια άνευ αποδοχών,

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 ιδιωτικά κονδύλια ή υπό τη

μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών,

ε) προσωπικό των περ. (α), (στ), (η), (θ), (ι), (ιγ), (ιδ), (ιστ), (κ), (κα) και (κε) της παρ. 1 του άρθρου

4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280).

Επισημαίνεται ότι:
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Α) δεν υποβάλλονται αιτήματα Εποχικού Προσωπικού, τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί στο

πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού και Εποχικού Προσωπικού 2023.

Β) δεν υποβάλλονται αιτήματα για την πλήρωση θέσεων Διευθυντικών Στελεχών επί θητεία τα

οποία θα υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Γ) δεν υποβάλλονται αιτήματα φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης όπως αυτή εκάστοτε

οριοθετείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Φορείς εκτός Γενικής

Κυβέρνησης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, θα υποβάλλουν

τυχόν αιτήματά τους σύμφωνα με τη διαδικασία της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Δ) τα αιτήματα των φορέων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τα οποία απαιτείται

βεβαίωση ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997, ως ισχύει, θα πρέπει να αποσταλούν, με

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απευθείας από τους φορείς και στο ΑΣΕΠ, στην ηλεκτρονική

διεύθυνση 5ν^να5θ^5-θ^§ου@α5θρ.§^, προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. Οι εν λόγω

βεβαιώσεις όταν εκδοθούν θα πρέπει να κοινοποιηθούν στην Υπηρεσία μας.

Ε) Για τα αιτήματα των φορέων Γενικής Κυβέρνησης των οποίων η μισθοδοσία δεν επιβαρύνει

απευθείας τον Κρατικό Προϋπολογισμό θα πρέπει οι Υπηρεσίες να μεριμνήσουν για την έκδοση

αιτιολογημένης εισήγησης των ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου αναφορικά με τον τρόπο κάλυψης

της προκαλούμενης δαπάνης (παρ. 5 ε του άρθρου 24 του ν.4270/2014). Οι εν λόγω εισηγήσεις θα

πρέπει να αποσταλούν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  και να κοινοποιηθούν στην Υπηρεσία μας

προκειμένου να εξεταστούν τα εν λόγω αιτήματα.

ΣΤ) Για τα αιτήματα των φορέων Γενικής Κυβέρνησης των οποίων η μισθοδοσία επιβαρύνει

απευθείας τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν απαιτείται η εισήγηση ΓΔΟΥ αναφορικά με τον τρόπο

κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης (παρ. 5 ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014), διότι για αυτές τις

περιπτώσεις θα προβλεφθούν πιστώσεις στον Τακτικό Προϋπολογισμό 2023 και συγκεκριμένα στον

Ειδικό Φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΦ 1023-711-0000000).»

Β.  ΆΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η' ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2023 -

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η διαδικασία υποβολής του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων προσωπικού με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας

αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει

αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου  και αφορά στις Κεντρικές

Υπηρεσίες των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,

στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και στους εποπτευόμενους αυτών φορείς καθώς και στις Ανεξάρτητες
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Αρχές.

Η χρήση της εφαρμογής από τους φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν κύκλο προγραμματισμού

προσλήψεων που θα διαιρεθεί σε δύο στάδια:

• Στο πρώτο στάδιο - Υποβολή Αιτήσεων - οι φορείς θα υποβάλουν τις αιτήσεις προς τα οικεία

Υπουργεία. Κατά το στάδιο αυτό είναι αυτονόητο ότι θα υποβάλουν τα αιτήματά τους και

οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων.

• Στο δεύτερο στάδιο - Έλεγχος Αιτήσεων - τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τις

αιτήσεις, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα και να

τις προωθήσουν στο ΥΠΕΣ (εξαιρούνται οι αιτήσεις των συνταγματικά κατοχυρωμένων

Ανεξάρτητων Αρχών που δεν θα υποβληθούν σε έλεγχο από το οικείο Υπουργείο).

Τα Υπουργεία για την καλύτερη επισκόπηση των αιτημάτων και για να υποβοηθηθούν στην

επεξεργασία τους, θα μπορούν να εξάγουν, μέσω της εφαρμογής, το σύνολο των αιτήσεων που τους

έχουν υποβληθεί σε αρχείο

1. Πρώτη Φάση - Υποβολή Αιτήσεων

Στην πρώτη φάση, η πρωτογενής καταχώριση των αιτήσεων θα γίνει από τους φορείς προς το

εποπτεύον Υπουργείο τους, ως εξής:

 Δήμοι και Περιφέρειες:  θα υποβάλουν αιτήματα τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους φορείς

που «εποπτεύουν» σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Γ της παρούσας εγκυκλίου

(σελ. 14).

Διαδικασία:

α) Απόδοση του ρόλου «Υποβολή Αιτήσεων/Σχεδίων Προγραμματισμού Προσλήψεων»:

Ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του κάθε φορέα που θα

υποβάλει αιτήματα, και έχει ήδη πιστοποιηθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού

Δημοσίου, ορίζει με απόφασή του υπαλλήλους με τον ρόλο: Υποβολή Αιτήσεων/Σχεδίων

Προγραμματισμού Προσλήψεων. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού θα

μπορεί να αποδώσει ρόλους σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους, ή και στον ίδιο.

Οι χρήστες με ρόλο «Υποβολή Αιτήσεων/Σχεδίων Προγραμματισμού Προσλήψεων»

αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν, επεξεργαστούν και υποβάλλουν τις αιτήσεις προγραμματισμού

προσλήψεων. Όσο ο κύκλος βρίσκεται σε κατάσταση «Υποβολή Αιτήσεων» και εντός του αντίστοιχου

εύρους ημερομηνιών, η αίτηση αποθηκεύεται προσωρινά με αυτόματο τρόπο, και πριν την υποβολή

της μπορεί να τύχει επεξεργασίας ή ακύρωσης.  Μετά την υποβολή της αίτησης και εντός της

τασσόμενης προθεσμίας μπορεί να γίνει τροποποίησή της.

β) Σύνδεση υπαλλήλου με το ρόλο «Υποβολή Αιτήσεων/Σχεδίων Προγραμματισμού

Προσλήψεων» στην εφαρμογή και υποβολή της αίτησης.
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α) Στοιχεία αίτησης:

Στο πλαίσιο Στοιχεία Αίτησης ο χρήστης δεν συμπληρώνει τη φόρμα.  Εδώ θα εμφανιστεί ο

Κωδικός (Αίτησης) και ο Κωδικός Υποβολής όταν αποθηκευτεί προσωρινά ή υποβληθεί ολοκληρωμένη

η αίτηση αντίστοιχα.

β) Βασικά στοιχεία:

Η κάθε αίτηση προγραμματισμού προσλήψεων περιλαμβάνει τα εξής κοινά πεδία, που μένουν

ίδια για όλα τα συγκεκριμένα αιτήματα:

- Φορέας τον οποίο αφορά η αίτηση: Μπορεί να ταυτίζεται με τον φορέα υποβολής, αλλά

μπορεί και να αφορά σε φορέα που εποπτεύεται από τον φορέα υποβολής (όπως π.χ. στην

περίπτωση των Ο.Τ.Α.). Επιλογή από λίστα και Εύρεση.

- Υπουργείο: Το Υπουργείο που εποπτεύει το φορέα και είναι αρμόδιο για την αρχική

αξιολόγηση της αίτησης. Το πεδίο εμφανίζεται συμπληρωμένο, εκτός από τις Ανεξάρτητες

Αρχές που επιλέγουν το οικείο Υπουργείο.

- Περίοδος Αναφοράς: Απενεργοποιημένο, με προεπιλεγμένη την τιμή «Επόμενο Έτος».

- Γενική Κυβέρνηση: Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα μόλις συμπληρωθεί το πεδίο

«Φορέας τον οποίο αφορά η αίτηση» με τις τιμές «Ναι/Όχι».

Στην περίπτωση που στην τιμή του πεδίου εμφανιστεί «Όχι», τότε δεν μπορεί να υποβληθεί

από τον εν λόγω φορέα αίτηση για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης.

- Συνολικές εκτιμώμενες αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού τρέχοντος έτους: Συμπληρώνεται

το άθροισμα των εκτιμώμενων αυτοδίκαιων αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού, όλων των

κλάδων και ειδικοτήτων του φορέα (συμπεριλαμβανομένων των αποχωρήσεων υπαλλήλων

που κατέχουν προσωποπαγή θέση).

- Παρατηρήσεις (πεδίο κειμένου): Προαιρετική χρήση Συνολικές εκτιμώμενες αποχωρήσεις

τακτικού προσωπικού τρέχοντος έτους κατά κατηγορία εκπαίδευσης:

Συμπληρώνεται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, το σύνολο των εκτιμώμενων αυτοδίκαιων

αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του φορέα

(συμπεριλαμβανομένων των αποχωρήσεων υπαλλήλων που κατέχουν προσωποπαγή θέση). Για το

προσωπικό που δεν εντάσσεται σε κατηγορία εκπαίδευσης ο αριθμός των αποχωρήσεων θα

καταχωρηθεί στην επιλογή «ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ».

Αφού συμπληρώσουμε τα πεδία επιλέγουμε «Αποθήκευση βασικών στοιχείων» ώστε να

προχωρήσουμε

 γ) Αναλυτικά αιτήματα προσλήψεων:

Στο πλαίσιο Αναλυτικά εμφανίζονται οι εγγραφές τις οποίες ο χρήστης δημιουργεί επιλέγοντας
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Εισαγωγή οπότε και εμφανίζονται οι δυνατότητες καταχώρισης:

Αρχικά επιλέγεται Σχέση Εργασίας (μία τιμή από το αντίστοιχο λεξικό):

1. Σύμβαση Μίσθωσης Έργου αρ.25 ν.4829/2021

2. Ωριαίας Αποζημίωσης αρ.25 ν.4829/2021

3. ΙΔΟΧ αρ.25 του ν.4829/2021 (Καθαρισμός Σχολείων) Επιλέγεται μόνο από ΟΤΑ.

4. ΙΔΟΧ αρ.25 του ν.4829/2021

Τα πεδία που συμπληρώνονται για κάθε Σχέση Εργασίας έχουν ως εξής:

a. Όταν επιλέγεται «ΙΔΟΧ αρ.25 του ν.4829/2021 (Καθαρισμός Σχολείων)» αφορά μόνο ΟΤΑ

Α' Βαθμού εμφανίζεται πεδίο «Τύπος Απασχόλησης» με τιμές «Πλήρης Απασχόληση» και «Μερική

Απασχόληση». Εάν επιλεγεί η τιμή «Μερική Απασχόληση» εμφανίζεται πεδίο «Ώρες Ημερήσιας

Καθημερινής Απασχόλησης». Εάν επιλεγεί η τιμή «Πλήρης Απασχόληση» δεν εμφανίζεται το πεδίο

«Ώρες Ημερήσιας Καθημερινής Απασχόλησης».

Κατόπιν συμπληρώνεται το πεδίο:

- Πλήθος Αιτημάτων Πρόσληψης (αριθμητικό πεδίο): Ο αριθμός των αιτούμενων

συμβάσεων της συγκεκριμένης Κατηγορίας και Κλάδου/Ειδικότητας.

- Κατηγορία Εκπαίδευσης: Επιλέγεται από το αντίστοιχο λεξικό.

- Κλάδος/Ειδικότητα: Επιλογή της τιμής από το αντίστοιχο λεξικό.

- Ο χρήστης επιλέγει Συνέχεια για την περαιτέρω συμπλήρωση των Αναλυτικών

στοιχείων.

- Το κάθε αναλυτικό αίτημα περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

- Πλήθος Αιτημάτων Πρόσληψης (αριθμητικό πεδίο): Εμφανίζεται προσυμπληρωμένο

αλλά μπορεί να τροποποιηθεί.

- Σχέση Εργασίας: Εμφανίζεται προσυμπληρωμένο

- Τύπος Απασχόλησης: Εμφανίζεται προσυμπληρωμένο

- Κατηγορία Εκπαίδευσης: Εμφανίζεται προσυμπληρωμένο.

- Κλάδος/Ειδικότητα: Εμφανίζεται προσυμπληρωμένο./ Ειδικότητα: Εμφανίζεται

προσυμπληρωμένο φανίζεται προσυμπληρωμένο

-  Ύψος Προκαλούμενης Δαπάνης - Έτος Πρόσληψης (ποσό σε ευρώ): Αποτύπωση της

συνολικής δαπάνης για όλες τις συμβάσεις της συγκεκριμένης Κατηγορίας,

Κλάδου/Ειδικότητας και Εργασιακής σχέσης για όλο το χρονικό διάστημα

απασχόλησης

- Αμοιβή ανά Σύμβαση (αριθμητικό πεδίο): Προκαλούμενη δαπάνη ανά σύμβαση

- Εργοδοτικές Εισφορές ανά Σύμβαση (αριθμητικό πεδίο)

- Υποχρεωτικά Επιδόματα ανά Σύμβαση (αριθμητικό πεδίο)
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- Τρόπος Κάλυψης/Πηγή Χρηματοδότησης:  Αποτύπωση του τρόπου κάλυψης της

προκαλούμενης δαπάνης. Επιλογή τιμής από το αντίστοιχο λεξικό, το οποίο έχει τις

εξής τιμές:

• ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

• ΠΔΕ-ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ / ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ-ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

• ΠΔΕ-ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ-ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ-

ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

• ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠ

• ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- Αναγκαίος Χρόνος Ολοκλήρωσης Προσλήψεων: Στο πεδίο «Μήνας» συμπληρώνεται ο

εκτιμώμενος μήνας έναρξης της σύμβασης. Το πεδίο «Έτος» είναι προσυμπληρωμένο με την

τιμή 2023.

- Χρονική Διάρκεια Απασχόλησης σε Μήνες (αριθμητικό πεδίο): Αναφέρεται η χρονική

διάρκεια της σύμβασης σε μήνες.

- Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσληψη: Αναφέρονται οι διατάξεις του αρ. 34

Ν.4713/2020 (Α’147 ).

b. Όταν επιλέγεται «ΙΔΟΧ αρ.25 του ν.4829/2021» εμφανίζονται πεδία:

Είδος Σύμβασης με τιμές:

· Νέα Σύμβαση

· Παράταση

· Ανανέωση

Τύπος Απασχόλησης με τιμές:

· Πλήρης Απασχόληση

· Μερική Απασχόληση

· Ωριαία Απασχόληση

Εάν στο πεδίο «Τύπος Απασχόλησης» επιλεγεί μία από τις τιμές «Μερική Απασχόληση» ή

«Ωριαία Απασχόληση» τότε εμφανίζονται τα πεδία «Ώρες Ημερήσιας Καθημερινής Απασχόλησης» και

«Ώρες Εβδομαδιαίας Απασχόλησης» από τα οποία συμπληρώνεται το ένα από τα 2. Κατόπιν

συμπληρώνονται τα πεδία Πλήθος Αιτημάτων Πρόσληψης, Κατηγορία Εκπαίδευσης και

Κλάδος/Ειδικότητα σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις ανωτέρω παραγράφους. Ο χρήστης επιλέγει

Συνέχεια για την περαιτέρω συμπλήρωση των Αναλυτικών στοιχείων.

Το κάθε αναλυτικό αίτημα περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

- Πλήθος Αιτημάτων Πρόσληψης (αριθμητικό πεδίο) :Εμφανίζεται προσυμπληρωμένο αλλά
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μπορεί να τροποποιηθεί.

- Σχέση Εργασίας: Εμφανίζεται προσυμπληρωμένο Είδος Σύμβασης: Εμφανίζεται

προσυμπληρωμένο

- Τύπος Απασχόλησης: Εμφανίζεται προσυμπληρωμένο

- Ώρες Ημερήσιας Καθημερινής Απασχόλησης και Ώρες Εβδομαδιαίας Απασχόλησης, με

συμπληρωμένο ένα από τα 2 πεδία.

- Κατηγορία Εκπαίδευσης: Εμφανίζεται προσυμπληρωμένο.

- Κλάδος / Ειδικότητα : Εμφανίζεται προσυμπληρωμένο.

- Ύψος Προκαλούμενης Δαπάνης -  Έτος Πρόσληψης (ποσό σε ευρώ): Αποτύπωση της

συνολικής δαπάνης για όλες τις συμβάσεις της συγκεκριμένης Κατηγορίας,

Κλάδου/Ειδικότητας και Εργασιακής σχέσης για όλο το χρονικό διάστημα απασχόλησης

- Αμοιβή ανά Σύμβαση (αριθμητικό πεδίο): Προκαλούμενη δαπάνη ανά σύμβαση

- Εργοδοτικές Εισφορές ανά Σύμβαση (αριθμητικό πεδίο)

- Υποχρεωτικά Επιδόματα ανά Σύμβαση (αριθμητικό πεδίο)

- Τρόπος Κάλυψης/Πηγή Χρηματοδότησης:  Αποτύπωση του τρόπου κάλυψης της

προκαλούμενης δαπάνης. Επιλογή τιμής από το αντίστοιχο λεξικό, το οποίο έχει τις εξής τιμές:

• ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

• ΠΔΕ-ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ / ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ-ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

• ΠΔΕ-ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ-ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΑΠΟ ΠΔΕ-ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

• ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠ

• ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- Αναγκαίος Χρόνος Ολοκλήρωσης Προσλήψεων:  Στο πεδίο «Μήνας»  συμπληρώνεται ο

εκτιμώμενος μήνας έναρξης της σύμβασης. Το πεδίο «Έτος» είναι προσυμπληρωμένο με την τιμή 2023.

- Χρονική Διάρκεια Απασχόλησης σε Μήνες (αριθμητικό πεδίο): Αναφέρεται η χρονική

διάρκεια της σύμβασης σε μήνες.

- Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσληψη: Αναφέρονται οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες

θα διενεργηθεί η σύναψη της σύμβασης.

- Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι αιτήματα για έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

που θα αποσταλούν αποσπασματικά δεν θα ικανοποιηθούν. Τυχόν αιτήματα για έγκριση πρόσληψης

προσωπικού ΙΔΟΧ που εκκρεμούν στην Υπηρεσία μας, θα πρέπει να επανυποβληθούν με τη συμπερίληψή

τους στο συγκεντρωτικό αίτημα που θα αποσταλεί κατά τα ανωτέρω.
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2. Δεύτερη Φάση - Στάδιο ελέγχου και έγκρισης αιτήσεων

- Στο δεύτερο στάδιο - Έλεγχος Αιτήσεων - τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τις

αιτήσεις των εποπτευόμενων φορέων τους, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα

αναλυτικά αιτήματα θέσεων (τροποποίηση ή ακύρωση), και να τις προωθήσουν στο ΥΠΕΣ (εξαιρούνται οι

αιτήσεις ορισμένων Ανεξάρτητων Αρχών).

- Στο στάδιο Ελέγχου Αιτήσεων ο Διαχειριστής Ελέγχου του αρμόδιου Υπουργείου μπορεί να

εγκρίνει, απορρίψει ή επεξεργαστεί την κάθε αίτηση ξεχωριστά. Η Έγκριση και η Απόρριψη λειτουργούν

υποβάλλοντας την αίτηση και χαρακτηρίζοντάς την ως «Εγκεκριμένη» (άρα προωθείται προς αξιολόγηση

από το ΥΠΕΣ) ή «Απορριφθείσα».

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όπως προαναφέρθηκε, με το άρθρο 25 του ν. 4829/2021 (Α’166) επεκτάθηκε το άρθρο 51 του ν.

4622/2019(Α’133) 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). Σε συμφωνία και με το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 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,  του άρθρου 25  του ν.

4829/2021 (Α'166), όπως θα προσδιοριστεί για το έτος 2023 επισημαίνονται τα ακόλουθα:

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 έως 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,

δ) προσωπικό που η δαπάνη για τις αποδοχές του βαρύνει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

και προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, ή υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών.

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 στην εφαρμογή, σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες οδηγίες, τα
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αιτήματά τους μόνο για την πρόσληψη των κάτωθι κατηγοριών προσωπικού το έτος 2023 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 ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου άλλων κλάδων (από Κεντρικούς Αυτοτελείς

Πόρους των ΟΤΑ ή από ιδίους πόρους για ΝΠΙΔ των ΟΤΑ )

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 της παρ. 4 του

άρθρου 25 του ν.4829/2021.

Γενικές οδηγίες

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

• για θέσεις των Δήμων και των Περιφερειών: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

• για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και ΝΠΔΔ των Περιφερειών,

απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου

• για θέσεις των ΝΠΙΔ, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου

β) Εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ α' βαθμού (Δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) στον

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θα πρέπει 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

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

πιστώσεις στον προϋπολογισμό τους έτους 2023 ή και επόμενου έτους, ανάλογα με τη διάρκεια της

σύμβασης

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

απασχόλησης παρέχεται μόνο για τους μουσικούς και το προσωπικό καθαριότητας σχολικών

μονάδων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.3584/2007 και της αριθμ. 55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352

Β) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, αντίστοιχα

Η υποβολή του αιτήματος κάθε φορέα θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής

που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου

(https://hr.apografi.gov.gr) και δεν απαιτείται να αποσταλούν από τους φορείς δικαιολογητικά στην

υπηρεσία μας.

 Επισημαίνεται ότι η υποβολή από τον κάθε φορέα του αιτήματος στην εφαρμογή, πιστοποιεί

και την πληρότητα, ορθότητα και νομιμότητα του αιτήματός τους και ειδικότερα:

- τη λήψη σχετικής απόφασης από το αρμόδιο, κατά περίπτωση, όργανο
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- τη δυνατότητα πρόβλεψης σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2023, 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.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για το προσωπικό των φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, των

διευθυντικών στελεχών επί θητεία (ΝΠΙΔ) εντός & εκτός Γενικής Κυβέρνησης, που απαιτείται έγκριση

της ΠΥΣ 33/2006 καθώς και για το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα και το προσωπικό με

κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών,  για το έτος 2023 θα

ακολουθηθεί η διαδικασία, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την οποία θα ενημερωθείτε

με σχετική εγκύκλιο.

Υπενθυμίζεται επιπλέον ότι το εποχικό προσωπικό των ΟΤΑ α'&  β'  βαθμού και των νομικών

προσώπων αυτών (ναυαγοσώστες, πυροπροστασία, προσωπικό δημοτικών κατασκηνώσεων) δεν

συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο στρατηγικό προγραμματισμό των ν.4590/2019, 4622/2019 και

4635/2019 για τους λόγους που έχουν αναφερθεί διεξοδικά στην Α.Π. 20616/28-3-2019 εγκύκλιο της

υπηρεσίας μας.

4. ΦΟΡΕΙΣ Τ.Α ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην εφαρμογή

αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά

πρόσωπα και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και επιθυμούν

να υποβάλουν αίτημα για την πρόσληψη προσωπικού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου

25 του ν.4829/2021, ως «εποπτεύων» αυτών φορέας. Για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ και τους

συνδέσμους ΟΤΑ, ως εποπτεύων αυτών φορέας, και άρα αρμόδιος για την καταχώριση των αιτημάτων

τους στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για

«εποπτευόμενο» από αυτή νομικό πρόσωπο.

Η Διεύθυνση Διοίκησης της έδρας κάθε Περιφέρειας θα πρέπει να καταχωρήσει στην εφαρμογή

το αίτημα ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων της Περιφέρειας συνολικά, για όλες τις

περιφερειακές ενότητες της (καθώς και για τα «εποπτευόμενα», από την Περιφέρεια, νομικά

πρόσωπα). Στο αρχείο χΐδ που επισυνάπτεται ως Παράρτημα της παρούσης αποτυπώνεται το σύνολο

των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΟΤΑ που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, με ένδειξη ως προς το

φορέα που θα έχει την αρμοδιότητα καταχώρησης του αιτήματός τους στην εφαρμογή.

Δ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παρακαλούνται οι φορείς για συνετή και ρεαλιστική εκτίμηση των αναγκών τους, με βάση τις

ιδιαιτερότητες και τις άμεσες προτεραιότητες τους κατά την υποβολή των αιτημάτων τους σύμφωνα

με την παρούσα εγκύκλιο, προκειμένου η προσπάθεια αυτή να οδηγήσει στον αποτελεσματικότερο



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 27 από 39

σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής προσλήψεων στο Δημόσιο.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των αιτημάτων θα αξιολογηθεί εντός του ανώτατου ορίου

προσλήψεων που θα εγκριθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.25 του ν.4829/2021 στην τακτική

συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου 2022 και δεν θα ξεπερνά το ανώτατο όριο

προσλήψεων του έτους 2022.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Α’ ΦΑΣΗ: από 30-8-2022 έως 12-9-2022

Β' ΦΑΣΗ: από 13-9-2022 έως 19-9-2022

Β.  ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΤΟΥΣ 2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ άρθρου 25 του Ν. 4829/2021

Ειδικότερα επί των αιτημάτων πρόσληψης  προσωπικού έτους 2023 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. 15169/08-09-2022 βεβαίωση της Οικονομικής

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

εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο μας για το έτος 2023  και πιο συγκεκριμένα :

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας
σχολικών κτιρίων πλήρους
απασχόλησης

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

ΙΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΔΙΑΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

2023-2024
29

ΔΕ Οδηγών (για τις ανάγκες της
δημοτικής συγκοινωνίας και των
υπηρεσιών το Δήμου)

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ 8 ΜΗΝΕΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ 30
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), 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει), προτείνεται η λήψη απόφασης της

Οικονομικής Επιτροπής για «έγκριση του ετήσιου  προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με

σύμβαση ορισμένου χρόνου έτους 2023,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021

ανά κλάδο /ειδικότητα και αριθμό»  ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας
σχολικών κτιρίων πλήρους
απασχόλησης

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΙΣΗ ΜΕ ΤΟ

ΔΙΑΔΑΚΤΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2023-2024

29
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ΔΕ Οδηγών (για τις ανάγκες της
δημοτικής συγκοινωνίας και των
υπηρεσιών το Δήμου)

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8 ΜΗΝΕΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ 30

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 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 25 του Ν.4829/2021 (ΦΕΚ 166 Α’)

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

- το αριθμ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724/30.08.2022 έγγραφο του Υπουργείου

Εσωτερικών (Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρ. Δυναμικού)

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15169/08.09.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

- την αριθμ.  πρωτ:  15188/08.09.2022  εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού του Τμήματος

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

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

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2023,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25

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

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας
σχολικών κτιρίων πλήρους
απασχόλησης

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

ΙΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΔΙΑΔΑΚΤΙΚΟ

ΕΤΟΣ 2023-2024
29

ΔΕ Οδηγών (για τις ανάγκες της
δημοτικής συγκοινωνίας και των
υπηρεσιών το Δήμου)

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ 8 ΜΗΝΕΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ 30

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

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2023 στους ΚΑ 15-6041.001, 15-6054.003, 10-6041.001 και 10-

6054.001, ως κατωτέρω:

Για  την πρόσληψη είκοσι εννέα (29) καθαριστριών σχολείων πλήρους απασχόλησης για δέκα (10)

μήνες θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις ως κάτωθι:



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 29 από 39

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΔΑΠΑΝΗ για το έτος 2023

15-6041.001
Μισθοδοσία πρ. καθαριστριών σχολικών
μονάδων με σύμβαση.
(930,00 χ 29 άτομα x 10 μήνες)

269.700,00

15-6054.0003
Εργοδοτικές εισφορές για καθαρίστριες
σχολικών μονάδων
(243,94 x 29 άτομα x 10 μήνες)

70.742,60

Για την πρόσληψη ενός (1) οδηγού  κατηγορίας ΔΕ  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και της δημοτικής συγκοινωνίας και διάρκειας οκτώ (8) μηνών:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ για το έτος 2023

10-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων
(1.008,00  x  8 μήνες) 8.064,00

10-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Εκτάκτου
Προσωπικού
(274,48  x 8 μήνες)

2.195,84

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω συμβάσεις λήξουν μετά την παρέλευση του έτους 2023, ανάλογες

πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024.

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022

Αρ. Απόφ.: 260/2022

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 «7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022»

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως προκειμένου

να ενισχυθούν οι ΚΑ δαπανών που αφορούν τη μισθοδοσία του προσωπικού της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής

Κερατέας.

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».
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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: ΔΥ/12.09.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα

εξής:

          Με την υπ’ αριθμ. 130/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής ψηφίσθηκε ο

προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022, ο οποίος επικυρώθηκε με την

2125/02.12.2021 απόφαση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α και την

5080/14.01.2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με τις  υπ’ αριθμ. 20/2022, 40/2022, 51/2022,  66/2022, 74/2022 και 82/2022  αποφάσεις του

Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν η 1η,  η 2η,  η 3η, η 4η,  η 5η και η 6η τροποποίηση του

προϋπολογισμού έτους 2022.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες που προέκυψαν για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου,

παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την 7η τροποποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού με τις κάτωθι

μεταβολές:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 30.598,17

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

Τακτικός Προϋπολογισμός

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 1 1211.004 Επιχορήγηση  για λειτουργία 7ης Παιδικής Εξοχής  2.060,00 0,00
κατασκήνωσης Κερατέας

 2 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 3.000,00 0,00
ηλεκτροφωτισμού

5.060,00

2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 3 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) -3.000,00 0,00

-3.000,00

3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 4 0,00 00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010,  1.000,00
άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)

 5 0,00 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 5.000,00

 6 0,00 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00

 7 0,00 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων 6.000,00
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 8 0,00 00-6737.003 Διάφ.έξοδα ΔΗΚΕΔΗΛ αμοιβή εκκαθ.κλπ 167,00

 9 0,00 00-6821.005 Λοιπά πρόστιμα &
προσαυξήσεις 2.500,00

 10 0,00 10-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00

 11 0,00 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00

 12 0,00 10-6652. Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 5.000,00

 13 0,00 10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 2.000,00

 14 0,00 15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις 5.500,00

 15 0,00 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφ.εκτάκτου προσωπικού  για κατασκηνώσεις 1.516,48

 16 0,00 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτιρίων 8.000,00

 17 0,00 15-6413. Μεταφορές προσώπων 3.100,00

 18 0,00 15-6474.004 Σίτιση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Κερατέας 2.000,00

 19 0,00 15-6681.001 Υλικά φαρμακείου 2.000,00

 20 0,00 30-6117.030 Τοπογραφική εργασία χάραξης κορυφών ΟΤ & ερυθράς γραμμής  12.400,00
άξονα οδών

 21 0,00 30-6117.031 Υποστηρικτικές ενέργειες ωρίμανσης αδειοδότησης Πολιτιστικού  12.400,00
Κέντρου Δήμου Λαυρεωτικής

 22 0,00 30-6661.004 Προμήθεια ξυλείας για ανάγκες Δημοτικών κτιρίων 2.500,00

 23 0,00 35-6262.005 Κοπή υψηλών δένδρων ΔΕ Λαυρίου 2.000,00

 24 0,00 35-6262.006 Κοπή υψηλών δένδρων ΔΕ Κερατέα 2.000,00

 25 0,00 35-6262.024 Εργασίες θεραπείας & μεταφύτευσης Φοινίκων 12.400,00

 26 0,00 35-6692.006 Προμήθεια και φύτευση δένδρων και φυτών Δ.Ε.Λαυρεωτικής 7.440,00

 27 0,00 70-6414.002 Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών-αναδάσωση 2.000,00
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 28 0,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 6.500,00
λογισμικά

111.423,48

4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 29 0,00 00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων. -6.987,00

 30 0,00 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών φοιτητών  -2.500,00

 31 0,00 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου -30.600,00

 32 0,00 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ -2.000,00

 33 0,00 15-6117.005 Αμοιβή ελευθ.επαγγελματία-Εκπαιδευτή σκύλων- -2.516,48

 34 0,00 15-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημοτικών Κτιρίων -2.560,00

 35 0,00 15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης -16.000,00

 36 0,00 20-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτ και ένστολου προσωπικού) -5.683,20

 37 0,00 20-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) -6.000,00

 38 0,00 30-6117.025 Υπηρεσίες εργαστηριακού ελέγχου σκυροδέματος -6.820,00

 39 0,00 30-6142.001 Δαπάνες τοποθ. πινακίδων σημ.κυκλοφοριακής ρύθμισης στη ΔΚ  -3.496,80
Κερατέας

 40 0,00 30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου -13.000,00

 41 0,00 35-6262.008 Ψεκασμός πεύκων ΔΕ Λαυρίου -2.500,00

 42 0,00 35-6262.009 Ψεκασμός πεύκων ΔΕ Κερατέας -2.500,00

 43 0,00 15-7413.010 Σύνταξη μελέτης με θέμα δράσεις βιβλιοθηκών -6.200,00

-109.363,48

Σύνολα Τακτικός Προϋπολογισμός 2.060,00 2.060,00
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ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2.060,00 2.060,00
 :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 30.598,17

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 30.598,17
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 5.060,00

 ΕΣΟΔΑ (-) : -3.000,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 111.423,48

 ΕΞΟΔΑ (-) : -109.363,48

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
 (+/-) :
ΤΕΛΙΚΟ 30.598,17

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 78.869.548,33  ευρώ, για το οικονομικό έτος 2022,

ισοσκελίζοντας  με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών. Το αποθεματικό παραμένει  αμετάβλητο στο ποσό των 30.598,17 ευρώ.
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Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

του Ν.4735/2020,

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

- την υπ’ αριθμ. 55040/26.07.2021 (ΦΕΚ 3291/Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών

Οικονομικών και Εσωτερικών

- την υπ' αριθμ.130/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 6Ν1ΓΩΛ1-ΠΧ8)

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2022 και την αριθμ. πρωτ:

5080/14.01.2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία

επικυρώθηκε

- την υπ’ αριθμ.20/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΡΟΙ4ΩΛ1-Δ87),

με την οποία εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

- την υπ’ αριθμ.40/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 6ΑΒΔΩΛ1-

ΜΨΩ), με την οποία εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

- την υπ’ αριθμ.51/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 91Ε2ΩΛ1-ΠΝΖ),

με την οποία εγκρίθηκε η 3η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

- την υπ’ αριθμ.66/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 9ΦΟ1ΩΛ1-0ΙΡ),

με την οποία εγκρίθηκε η 4η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

- την υπ’ αριθμ. 74/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 9ΧΖΙΩΛ1-9ΝΓ)

με την οποία εγκρίθηκε η 5η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

- την υπ’ αριθμ. 82/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: Ψ6ΛΠΩΛ1-ΟΤΦ)

με την οποία εγκρίθηκε η 6η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

- την από 12.09.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της έβδομης (7ης) αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού

του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 30.598,17

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

Τακτικός Προϋπολογισμός

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 1 1211.004 Επιχορήγηση  για λειτουργία 7ης Παιδικής Εξοχής  2.060,00 0,00
κατασκήνωσης Κερατέας

 2 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 3.000,00 0,00
ηλεκτροφωτισμού

5.060,00

2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 3 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) -3.000,00 0,00

-3.000,00

3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 4 0,00 00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010,  1.000,00
άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)

 5 0,00 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 5.000,00

 6 0,00 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00

 7 0,00 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων 6.000,00
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 8 0,00 00-6737.003 Διάφ.έξοδα ΔΗΚΕΔΗΛ αμοιβή εκκαθ.κλπ 167,00

 9 0,00 00-6821.005 Λοιπά πρόστιμα &
προσαυξήσεις 2.500,00

 10 0,00 10-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00

 11 0,00 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00

 12 0,00 10-6652. Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 5.000,00

 13 0,00 10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 2.000,00

 14 0,00 15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις 5.500,00

 15 0,00 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφ.εκτάκτου προσωπικού  για κατασκηνώσεις 1.516,48

 16 0,00 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτιρίων 8.000,00

 17 0,00 15-6413. Μεταφορές προσώπων 3.100,00

 18 0,00 15-6474.004 Σίτιση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Κερατέας 2.000,00

 19 0,00 15-6681.001 Υλικά φαρμακείου 2.000,00

 20 0,00 30-6117.030 Τοπογραφική εργασία χάραξης κορυφών ΟΤ & ερυθράς γραμμής  12.400,00
άξονα οδών

 21 0,00 30-6117.031 Υποστηρικτικές ενέργειες ωρίμανσης αδειοδότησης Πολιτιστικού  12.400,00
Κέντρου Δήμου Λαυρεωτικής

 22 0,00 30-6661.004 Προμήθεια ξυλείας για ανάγκες Δημοτικών κτιρίων 2.500,00

 23 0,00 35-6262.005 Κοπή υψηλών δένδρων ΔΕ Λαυρίου 2.000,00

 24 0,00 35-6262.006 Κοπή υψηλών δένδρων ΔΕ Κερατέα 2.000,00

 25 0,00 35-6262.024 Εργασίες θεραπείας & μεταφύτευσης Φοινίκων 12.400,00

 26 0,00 35-6692.006 Προμήθεια και φύτευση δένδρων και φυτών Δ.Ε.Λαυρεωτικής 7.440,00

 27 0,00 70-6414.002 Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών-αναδάσωση 2.000,00
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 28 0,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 6.500,00
λογισμικά

111.423,48

4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 29 0,00 00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων. -6.987,00

 30 0,00 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών φοιτητών  -2.500,00

 31 0,00 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου -30.600,00

 32 0,00 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ -2.000,00

 33 0,00 15-6117.005 Αμοιβή ελευθ.επαγγελματία-Εκπαιδευτή σκύλων- -2.516,48

 34 0,00 15-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημοτικών Κτιρίων -2.560,00

 35 0,00 15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης -16.000,00

 36 0,00 20-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτ και ένστολου προσωπικού) -5.683,20

 37 0,00 20-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) -6.000,00

 38 0,00 30-6117.025 Υπηρεσίες εργαστηριακού ελέγχου σκυροδέματος -6.820,00

 39 0,00 30-6142.001 Δαπάνες τοποθ. πινακίδων σημ.κυκλοφοριακής ρύθμισης στη ΔΚ  -3.496,80
Κερατέας

 40 0,00 30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου -13.000,00

 41 0,00 35-6262.008 Ψεκασμός πεύκων ΔΕ Λαυρίου -2.500,00

 42 0,00 35-6262.009 Ψεκασμός πεύκων ΔΕ Κερατέας -2.500,00

 43 0,00 15-7413.010 Σύνταξη μελέτης με θέμα δράσεις βιβλιοθηκών -6.200,00

-109.363,48

Σύνολα Τακτικός Προϋπολογισμός 2.060,00 2.060,00
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ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2.060,00 2.060,00
 :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 30.598,17

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 30.598,17
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 5.060,00

 ΕΣΟΔΑ (-) : -3.000,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 111.423,48

 ΕΞΟΔΑ (-) : -109.363,48

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
 (+/-) :

ΤΕΛΙΚΟ 30.598,17
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

Μετά την τρέχουσα αναμόρφωση το αποθεματικό παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 30.598,17 ευρώ.

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

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


