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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 28ης Έκτακτης Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 25 Οκτωβρίου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 10:30 (δια περιφοράς)

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 18192/2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 24.10.2022

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 ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την εκπροσώπηση του

Δήμου Λαυρεωτικής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών, της Δεφίγγου Γαρυφαλλιάς (ΓΑΚ 57573/2022 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΡΩΝ)

Αρ. Απόφ.: 295/2022

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 «ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την εκπροσώπηση του Δήμου

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

Δεφίγγου Γαρυφαλλιάς (ΓΑΚ 57573/2022 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ)» έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι η συνεδρίαση πραγματοποιείται εκτάκτως λόγω της

συντόμου δικασίμου της υπόθεσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 2 από 8

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

ακόλουθα:

Με αριθμ.  πρωτ:  9351/17.06.2022  κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής αίτηση της

Γαρυφαλλιάς – Βασιλικής Δεφίγγου, συμβασιούχου ΙΔΟΧ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),  με την οποία αιτείται τη μετατροπή της συμβάσεως

εργασίας της από Ορισμένου Χρόνου σε Αορίστου.

Συγκεκριμένα, η αιτούσα ζητά να υποχρεωθεί ο Δήμος να την απασχολεί, ακόμα και μετά τη

λήξη της σύμβασή της, διότι καλύπτει πάγιες, διαρκείς  και μόνιμες ανάγκες, στη θέση, την ειδικότητα

και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου, με αυτή την υπηρεσιακή της ένταξη και εξέλιξη,

δυνάμει σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου,  λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών της

προσόντων, επ’ απειλή χρηματικής ποινής ποσού 300,00 ευρώ, για κάθε ημέρα μη συμμορφώσεώς

του με την απόφαση που θα εκδοθεί και έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας

αγωγής.

Η ανωτέρω προσλήφθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής με ειδικότητα ΥΕ Εργάτριας Καθαριότητας

προκειμένου να συνδράμει στο έργο των Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, λόγω

της πανδημίας (covid).

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 της αιτούσας.

Υπενθυμίζεται ότι με την προηγούμενη αριθμ.253/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

αποφασίσθηκε ο Δήμος Λαυρεωτικής να αποδεχθεί το αίτημα παραμονής της κας Δεφίγγου 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

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

114)..».
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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

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%),  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. πρωτ: 9351/17.06.2022 αίτηση της κας Γαρυφαλλιάς – Βασιλικής Δεφίγγου ενώπιον

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), ΓΑΚ:57573/2022,

- την προηγούμενη αριθμ.253/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- την από 21.10.2022 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 της Γαρυφαλλιάς – Βασιλικής Δεφίγγου,

συμβασιούχου ΙΔΟΧ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ:57573/2022), κατά τη

συζήτηση της υπόθεσης την ορισμένη δικάσιμο,  καθώς και σε κάθε μετ’  αναβολή ή ματαίωση

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

κύριας αγωγής.

Β. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου ορίζεται σε ποσό 236,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, συνολικά 292,64

ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6111 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί κάλυψης δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης

Οκτωβρίου

Αρ. Απόφ.: 296/2022

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 «κάλυψης δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου» έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι η συνεδρίαση πραγματοποιείται εκτάκτως διότι,

ενόψει της διεξαγωγής των μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, είναι

αναγκαία η λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης για την κατάθεση στεφάνων και την

προμήθεια κερασμάτων.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.

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

πρωτ: 18191/24.10.2022 εισήγηση Γραφείου Δημάρχου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου στο Δήμο Λαυρεωτικής

και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006, «..πιστώσεις που είναι

γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου μπορεί να διατεθούν

με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών»

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

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

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

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

διατάκτες»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')

5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022,  στον ΚΑ 00-6443 με

τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»

6. Το αριθμ. πρωτ: 69980/21.10.2022 (ΑΔΑ: Ω8Ρ146ΜΤΛ6-3ΔΧ) έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. με θέμα

‘’Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940’’

7. Το πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου στις πόλεις Λαυρίου και Κερατέας

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της κάλυψης της δαπάνης

(εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 2.000,00 ευρώ στον ΚΑ δαπανών 00-6443 του δημοτικού

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών

εορτών», για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί

για την προμήθεια δάφνινων στεφάνων προς κατάθεση, καθώς και κερασμάτων, αναψυκτικών και

νερών για τους συμμετέχοντες στην παρέλαση.»

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

αποφασίσουν σχετικά με την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ, σε βάρος του ΚΑ 00-

6443 του δημοτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022.

Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018

και ισχύει.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:
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- 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 203 του Ν.4555/2018

- Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6443  του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2022

- Την αριθμ. πρωτ: 18191/24.10.2022 εισήγηση Γραφείου Δημάρχου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6443 του δημοτικού

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022, το οποίο αφορά την προμήθεια δάφνινων

στεφάνων προς κατάθεση, καθώς και κερασμάτων, αναψυκτικών και νερών για τους συμμετέχοντες

στην παρέλαση,  στα πλαίσια εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Δήμο

Λαυρεωτικής.

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

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

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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης με τη μορφή επιχορήγησης από το

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»,

σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και εισήγηση

αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 για την εκτέλεση των δράσεων που

προβλέπονται στα πλαίσια του ανωτέρω έργου

Αρ. Απόφ.: 297/2022

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 «αποδοχής χρηματοδότησης με τη μορφή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής

Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του έργου:  ‘’Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ’’,  σύμφωνα με το Εθνικό

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και εισήγηση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του

οικονομικού έτους 2022 για την εκτέλεση των δράσεων που προβλέπονται στα πλαίσια του ανωτέρω

έργου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι η συνεδρίαση πραγματοποιείται

εκτάκτως διότι,  σύμφωνα με την επιστολή σχετικά με την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας της δράσης που αφορά την αναβάθμιση των ΚΕΠ της χώρας,  η απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή της χρηματοδότησης και την αναμόρφωση του

προϋπολογισμού πρέπει να έχουν αποσταλεί εντός δέκα (10)  ημερών από τη δημοσίευση του
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οδηγού, δηλαδή μέχρι την 31.10.2022.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.

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

πρωτ:  ΔΥ/24.10.2022  εισήγηση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  στην οποία αναφέρονται τα

ακόλουθα:

«Σας θέτουμε υπόψη την από 24.10.2022 επιστολή του Υφυπουργού Ψηφιακής

Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η

δράση για την αναβάθμιση των ΚΕΠ όλης της χώρας. Η δράση περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση

των ΚΕΠ βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, αλλά και την αναβάθμιση και / ή αντικατάσταση του

υλικοτεχνικού τους εξοπλισμού.

Το Έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πυλώνα του Component 2.2 (Modernize) και

συγκεκριμένα της δράσης Further modernization of Public Administration’s One-Stop Shops με κωδικό

16780. Η χρηματοδότηση των Δήμων θα λάβει τη μορφή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής

Διακυβέρνησης.

Το πρόγραμμα καλύπτει το σύνολο των δαπανών εκ των οποίων οι Δήμοι θα λάβουν το 30%

ως προκαταβολή και το υπόλοιπο 70% με την ολοκλήρωση έκαστου έργου. Δεν απαιτείται η

συμμετοχή του Δήμου με ίδιους πόρους. Η αποδοχή αφορά το 100% του ποσού χρηματοδότησης

εκάστου Δήμου και θα περιλαμβάνει και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής

της σχετικής απόφασης αποδοχής της χρηματοδότησης είναι η 31.10.2022.

Στο άρθρο 6 της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το

άρθρο 2 του Ν. 4722/2020 και βρίσκεται σε ισχύ, προβλέπονται τα εξής:

‘’1. Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων

κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους (σσ.

Εντάσσονται σε αυτά και τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας), διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής εντός δέκα (10)

ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή

ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το

προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου,

ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.  Η απόφαση του συμβουλίου και ο

έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση

του.
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Επισημαίνεται ότι η παρ. 2 του ανωτέρου άρθρου η οποία περιόριζε την ισχύ του έως την

31.12.2020 καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4735/2020….’’

Σύμφωνα με το Παράρτημα του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η χρηματοδότηση για το Δήμο

Λαυρεωτικής ανέρχεται σε 128.680,00 € και αναλύεται ως εξής σε τμήματα ενδεικτικά :

- Tablets για Wallet 1.000,00 €

- Η/Υ 12.800,00 €

- Εκτυπωτές 4.000,00 €

- Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα

διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και

εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών 400,00 € (Tablets),  15.000,00 €

(Σύστημα προτεραιότητας)

- Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ 95.480,00 €

Στα ανωτέρω ποσά δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαστε:

1. την αποδοχή της χρηματοδότησης με τη μορφή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής

Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»  σύμφωνα με το Εθνικό

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, συνολικού ποσού 159.563,20 ευρώ.

2. Την αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, ως κατωτέρω:

Στο σκέλος των εσόδων

ΚΑ 1324.003, «Χρηματοδότηση αναβάθμισης ΚΕΠ από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»,

ποσό: 159.563,20 ευρώ

Στο σκέλος των εξόδων

ΚΑ 60-6261.002 «Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ (Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας)», ποσό:

118.395,20 ευρώ

ΚΑ 60-7134.003 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά για την

‘’αναβάθμιση ΚΕΠ Δήμου Λαυρεωτικής’’», ποσό: 41.168,00 ευρώ.»

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 6  της από 22.8.2020  ΠΝΠ,  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2  του

Ν.4722/2020
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- Την από 24.10.2022 επιστολή Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τα συνημμένα σε αυτή

αρχεία

- Την από 24.10.2022 εισήγηση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την αποδοχή της χρηματοδότησης με τη μορφή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής

Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»  σύμφωνα με το Εθνικό

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0,  συνολικού ποσού 159.563,20  ευρώ,  το οποίο

αναλυτικά αφορά:

- Tablets για Wallet: ποσό 1.000,00 €

- Η/Υ: ποσό 12.800,00 €

- Εκτυπωτές: ποσό 4.000,00 €

- Σύστημα προτεραιότητας: ποσό 15.000,00 €

- Tablets αξιολόγησης:  ποσό 400,00 €

- Εργασίες ανακαίνισης: ποσό 95.480,00 €

Συνολικά: 128.680,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%: 159.563,20 €

Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2022 ως κατωτέρω:

Στο σκέλος των εσόδων

ΚΑ 1324.003, «Χρηματοδότηση αναβάθμισης ΚΕΠ από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»,

ποσό: 159.563,20 ευρώ

Στο σκέλος των εξόδων

ΚΑ 60-6261.002 «Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ (Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας)», ποσό:

118.395,20 ευρώ

ΚΑ 60-7134.003 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά για την

‘’αναβάθμιση ΚΕΠ Δήμου Λαυρεωτικής’’», ποσό: 41.168,00 ευρώ.

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

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


