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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν ΟΜ ΟΣ  Α Τ Τ ΙΚ Η Σ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 34ης Τακτικής Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 20 Δεκεμβρίου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ.

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 21888/2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 16.12.2022

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

2023

Αρ. Απόφ.: 372/2022

Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης

προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2023», έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του

άρθρου 44  του Ν.4483/17  ορίζονται τα εξής:  «1.  Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και

αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον

απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια

και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.»
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Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 234 του

Ν.3463/2006 και της παρ.1  του άρθρου 236 του ιδίου νόμου ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα

δημοσίου δικαίου.

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής: «3. Για τις αποφάσεις του

διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την

ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών

και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται

προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο

ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

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

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

καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού.

      Στο άρθρο 1 παρ.9 της υπ’ αριθμ. 49039/2022 (ΦΕΚ 3976Β/26.07.2022) Κοινής Υπουργικής

Απόφασης «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους

2023 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης» ορίζεται ότι: «…Τα ιδρύματα

και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων,

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

τους δήμους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου δήμου

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

προϋπολογισμού των ανωτέρω νομικών προσώπων, ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο

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

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

απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι

εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος (δηλ. το 2022). Σε

περίπτωση που με τον προϋπολογισμό του δήμου που αφορά το έτος 2023 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή

διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση

του προϋπολογισμού του....».

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

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

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

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

Δήμου.…».

Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω:
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Με την υπ’ αριθμ.92/2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ έγινε η

κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2023,

σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθμ. οικ. 49039/2022 (ΦΕΚ 3976Β/26-7-2022) Κοινής Απόφασης των

Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Στη συνέχεια το σχέδιο του προϋπολογισμού ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση

δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των

ΟΤΑ), προκειμένου αυτό να αξιολογήσει το σχέδιο του προϋπολογισμού και να διαπιστώσει, εάν

τούτος είναι ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος,  καθώς και να παράσχει την γνώμη του επ’  αυτού,  η

οποία κοινοποιείται στο Δήμο, στις αρμόδιες για την εποπτεία του αρχές και στους Υπουργούς

Οικονομικών και Εσωτερικών.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 3511/09.12.2022 έγγραφό του το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας

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

του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’  οικονομικού έτους 2023,  σύμφωνα με την οποία το σχέδιο του

προϋπολογισμού έτους 2023:

«1. Είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο.

2.  Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με τα άρθρα 3  (κεφ.  Α1)  και 4  (κεφ.  Β1  και Β2)  της

49039/25.07.2022 ΚΥΑ.»

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

40 του Ν.4735/2020

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

τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4623/2019

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

- την υπ’ αριθμ. οικ. 49039/2022 (ΦΕΚ 3976Β/26-7-2022) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και

Εσωτερικών

- την υπ’ αριθμ.92/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

- το αριθμ. πρωτ: 3511/09.12.2022 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας

των Ο.Τ.Α.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 4 από 84

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

οικονομικού έτους 2023, όπως καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ.92/2022 απόφαση του Διοικητικού

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

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

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

2023

Αρ. Απόφ.: 373/2022

Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού

έτους 2023», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Στην παρ.1  του άρθρου 236  του Ν.3463/2006,  όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2  του

άρθρου 44  του Ν.4483/17  ορίζονται τα εξής: «1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και

αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον

απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια

και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.»

Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 234 του

Ν.3463/2006 και της παρ.1  του άρθρου 236 του ιδίου νόμου ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα

δημοσίου δικαίου.

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής: «3. Για τις αποφάσεις του

διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την

ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών

και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται

προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο

ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

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

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

καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού.

      Στο άρθρο 1 παρ.9 της υπ’ αριθμ. 49039/2022 (ΦΕΚ 3976Β/26.07.2022) Κοινής Υπουργικής

Απόφασης «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους

2023 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης» ορίζεται ότι: «…Τα ιδρύματα
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και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων,

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

τους δήμους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου δήμου

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

προϋπολογισμού των ανωτέρω νομικών προσώπων, ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο

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

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

απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι

εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος (δηλ. το 2022). Σε

περίπτωση που με τον προϋπολογισμό του δήμου που αφορά το έτος 2023 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή

διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση

του προϋπολογισμού του....».

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

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

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

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

Δήμου.…».

Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω:

Με την υπ’ αριθμ.141/2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ έγινε η

κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2023,

σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθμ. οικ. 49039/2022 (ΦΕΚ 3976Β/26-7-2022) Κοινής Απόφασης των

Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Στη συνέχεια το σχέδιο του προϋπολογισμού ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση

δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των

ΟΤΑ), προκειμένου αυτό να αξιολογήσει το σχέδιο του προϋπολογισμού και να διαπιστώσει, εάν

τούτος είναι ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος,  καθώς και να παράσχει την γνώμη του επ’  αυτού,  η

οποία κοινοποιείται στο Δήμο, στις αρμόδιες για την εποπτεία του αρχές και στους Υπουργούς

Οικονομικών και Εσωτερικών.

Με το υπ’  αριθμ.  πρωτ:  3462/09.12.2022  έγγραφό του το Παρατηρητήριο Οικονομικής

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

Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την οποία το σχέδιο

του προϋπολογισμού έτους 2023:

«1. Είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο.
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2.  Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με τα άρθρα 3  (κεφ.  Α1)  και 4  (κεφ.  Β1  και Β2)  της

49039/25.07.2022 ΚΥΑ.»

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

40 του Ν.4735/2020

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

τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4623/2019

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

- την υπ’ αριθμ. οικ. 49039/2022 (ΦΕΚ 3976Β/26-7-2022) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και

Εσωτερικών

- την υπ’ αριθμ.141/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

- το αριθμ. πρωτ: 3462/09.12.2022 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας

των Ο.Τ.Α.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

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

οικονομικού έτους 2023, όπως καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ.141/2022 απόφαση του Διοικητικού

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

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαυρεωτικής και των

ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ και ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2023

Αρ. Απόφ.: 374/2022

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 «κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαυρεωτικής και των

ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ και ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2023», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής την από 13.12.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 7 από 84

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

Περί καθορισμού στοχοθεσίας, της 49039/25.7.2022(Β’ 3976) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την

κατάρτιση του Π/Υ 2023  και  σύμφωνα με το υπ’αριθ. 55767/24.08.2022 έγγραφο του Υπουργείου

Εσωτερικών,  καθορίζεται το Περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου

Δράσης (ΟΠΔ) ως κάτωθι:

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

Υπόχρεοι κατάρτισης.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

στόχους των υπόχρεων φορέων:

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

βάση και

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

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

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

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

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

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

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

κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

4. Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την

έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του

χρηματικού υπολοίπου.

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

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

διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά
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του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της

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

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

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

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

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

αποθεματικού).

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

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

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

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

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

της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής

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

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

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

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

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

7. Οι πρότυποι πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας ανά κατηγορία υπόχρεου φορέα

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Οι πίνακες στοχοθεσίας

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

Στην περίπτωση τροποποίησης της αντιστοίχισης των κατηγοριών (γραμμών) των πινάκων με τους

κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, η ίδια ως άνω υπηρεσία μεριμνά για την έγκαιρη ανάρτηση

των τροποποιημένων πινάκων και για την ενημέρωση των υπόχρεων φορέων και των αρμόδιων για

τον έλεγχο τους αρχών.

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και δημοσίευσης ΟΠΔ

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

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

στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του OTA, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους

OTA προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.

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

αποστέλλουν τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ ταυτόχρονα στην οικεία

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και αναρτούν στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ μέσω του οποίου
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παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών προσώπων της

αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους.

3. Τα Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης (ΟΠΔ) υποβάλλονται στο Παρατηρητήριο Οικονομικής

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής http://komvos.ypes.gr/stats με μέριμνα

των στατιστικών ανταποκριτών.

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

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

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

στην ιστοσελίδα του οικείου OTA.

Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλλουμε σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2023 του

Δήμου Λαυρεωτικής  για την οριστική κατάρτιση του από την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να

ληφθεί σχετική απόφαση και στην συνέχεια να αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.»

Με βάση τα ανωτέρω, ελήφθησαν:

(α) η υπ’ αριθμ.142/2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ με θέμα

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

Λαυρεωτικής έτους 2023».

(β) η υπ’ αριθμ.93/2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ με θέμα

«κατάρτιση και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής έτους 2023».

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε το σχέδιο του Ολοκληρωμένου

Προγράμματος Δράσης του Δήμου Λαυρεωτικής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η οριστική

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

αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- Την αριθμ. οικ.34574/18 (ΦΕΚ 2942 Β/20-7-2018-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3635 Β/27-8-18):

Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και

παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ОТА και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ОТА - θέματα

λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ОТА

- Την αριθμ. οικ. 49039/22 (ΦΕΚ 3976 Β/26-7-2022): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του

προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004

(Β’ 253) απόφασης
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- Το αριθμ.  πρωτ:  55767/24.08.2022  έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα ‘’Πίνακες Στοχοθεσίας

Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

αυτών’’

- Την από 13.12.2022  εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τον πίνακα

στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Λαυρεωτικής

- Την υπ’ αριθμ. 142/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του

Δήμου Λαυρεωτικής και τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων

- Την υπ’ αριθμ.93/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του

Δήμου Λαυρεωτικής και τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Καταρτίζει το Ενιαίο Σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)  έτους 2023  του Δήμου

Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.

Β. Υποβάλλει αυτό προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής.

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 463Α/2022 που εκδόθηκε

με την υπ’ αριθμ.361/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 375/2022

Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 463Α/2022 που

εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.361/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.  πρωτ:  21776/16.12.2022  εισήγηση της

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω:

«Με την υπ’ αριθμ.361/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 16.754,88 ευρώ σε βάρος του ΚΑ

δαπανών 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, λόγω

αναγκαιότητας άμεσης μετατόπισης ιστών ηλεκτροφωτισμού στο τμήμα Λαυρίου – Σουνίου, οι οποίοι

βρίσκονται στη μέση των διαπλατυσμένων ερεισμάτων.

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

ο υπάλληλος του Δήμου, Ευάγγελος Λιούμης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΕ/Α’.

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

την κίνηση της πληρωμής και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
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Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 16.754,88 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από

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

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59

Β.Δ/τος

- την υπ’ αριθμ.361/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 21776/16.12.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 463Α/2022, το οποίο

εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.361/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έτσι όπως υποβλήθηκε από

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

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Ευάγγελο Λιούμη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,

ΤΕ/Α’, από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.

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

Αρ. Απόφ.: 376/2022

Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας

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

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 21838/16.12.2022 εισήγηση της διαχειρίστριας

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

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

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΟΣΟ

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ
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1
Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
& Κ. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ
Ο.Ε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ
ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ

14/12/2022 4922 449,03 30,97

2 ΠΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ι.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

14/12/2022 22 480,00 16,00

3 ΝΕΟΚΛΗΣ
ΣΕΜΠΡΟΣ I.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΛΑΥΡΙΟΥ

14/12/2022 64 453,71 31,29

4 ΜΑΝΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ

14/12/2022 25 458,39 31,61

5 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ  ΠΡΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡ.

14/12/2022 941 464,00 32,00

6 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΌ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΤΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
(ΠΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)

14/12/2022 2,20

7 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ Δ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

15/12/2022 7535 205,81 14,19

8 ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΙΚ.ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΑΥΡΙΟΥ

15/12/2022 9 411,61 28,39

9 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΌ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΤΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
(ΠΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)

15/12/2022 2,20

10 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΙΣΘΩΣΗ
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

15/12/2022 13 372,32 25,68

11 ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 16/12/2022 17 458,39 31,61
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΦΩΤΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΛΟ 3.757,66 241,74

ΥΠΟΛΟΙΠΟ           0,60

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ  242,34

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016

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

πάγιας προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου

- την αρ. πρωτ: 21868/16.12.2022 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής και

τα συνημμένα σε αυτή παραστατικά

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού 3.757,66 ευρώ, που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής,

από την υπόλογο υπάλληλο, Αναστασία Καραγιώργου, όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα που

ακολουθεί και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντίστοιχων

πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΟΣΟ

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ

1
Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
& Κ. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ
Ο.Ε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΛ
ΛΑΥΡΙΟΥ

14/12/2022 4922 449,03 30,97

2 ΠΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ι.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

14/12/2022 22 480,00 16,00

3 ΝΕΟΚΛΗΣ
ΣΕΜΠΡΟΣ I.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΛΑΥΡΙΟΥ

14/12/2022 64 453,71 31,29
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4 ΜΑΝΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ  ΛΑΥΡΙΟΥ

14/12/2022 25 458,39 31,61

5 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  ΠΡΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡ.

14/12/2022 941 464,00 32,00

6 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΠΌ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΤΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΠΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)

14/12/2022 2,20

7 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ Δ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

15/12/2022 7535 205,81 14,19

8 ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΙΚ.ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΑΥΡΙΟΥ

15/12/2022 9 411,61 28,39

9 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΠΌ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΤΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΠΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)

15/12/2022 2,20

10 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΙΣΘΩΣΗ
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

15/12/2022 13 372,32 25,68

11 ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΦΩΤΙΣΜΟ

16/12/2022 17 458,39 31,61

ΣΥΝΟΛΟ 3.757,66 241,74

ΥΠΟΛΟΙΠΟ           0,60

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ  242,34

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους

(αρ. πρωτ:21222/09.12.2022 εισήγηση Τμήματος Εσόδων)

Αρ. Απόφ.: 377/2022

Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «διαγραφής ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους», έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 21222/09.12.2022 εισήγηση του Τμήματος

Εσόδων, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:
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«1. Με την υπ’αρ. πρωτ. 19871/21-11-2022 αίτηση του ο κος Πολύζος Δημήτριος του Χρήστου,

αιτείται την διαγραφή των βεβαιωμένων ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ για Δ.Τ.  &  ΤΑΠ της παροχής

06009821 που εκ παραδρομής έχουν χρεωθεί στο όνομά του , διότι η παροχή ανήκει στον θανόντα

ΠΑΠΠΟΥ του και όπως φαίνεται και στο δικό του Ε-9 δεν υπάρχει η συγκεκριμένη ιδιοκτησία στην

κατοχή του.

   Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ πλέον

προσαυξήσεων για Δ.Τ. & ΤΑΠ της παροχής 06009821 που εκ παραδρομής έχουν χρεωθεί στο όνομά

του αιτούντα, διότι η παροχή ανήκει στον θανόντα ΠΑΠΠΟΥ του (ΠΟΛΥΖΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ)

και όπως προκύπτει από το Ε-9 που προσκόμισε στην αίτηση, δεν υπάρχει η συγκεκριμένη ιδιοκτησία

στην κατοχή του.

Να γίνει διαγραφή ποσού :

ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ
281 26-Φεβ-

21
Δ.Τ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

83,25

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

12,03

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

11,64

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

13,22

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

11,44

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

11,84

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

11,84

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.

11,84
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:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

12,43

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

12,23

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

11,84

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

11,84

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

12,23

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

12,62

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:21/4/2015,Ημ/νία
Εως:16/6/2015,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1004280037

11,24

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:21/4/2015,Ημ/νία
Εως:18/8/2015,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1012353039

12,43

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:21/4/2015,Ημ/νία
Εως:15/10/2015,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1019334369

11,44

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:16/10/2015,Ημ/νία
Εως:17/12/2015,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1027621901

12,43

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/12/2015,Ημ/νία
Εως:15/2/2016,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1034405975

11,84

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/12/2015,Ημ/νία
Εως:17/4/2016,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1042013460

12,23
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281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/4/2016,Ημ/νία
Εως:15/6/2016,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1049108279

11,64

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/4/2016,Ημ/νία
Εως:18/8/2016,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1057200386

12,62

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:19/8/2016,Ημ/νία
Εως:16/10/2016,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1064176784

11,64

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:19/8/2016,Ημ/νία
Εως:18/12/2016,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1072157112

12,43

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:19/12/2016,Ημ/νία
Εως:13/2/2017,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1079141210

11,24

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:19/12/2016,Ημ/νία
Εως:11/4/2017,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1086724397

11,24

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:12/4/2017,Ημ/νία
Εως:18/6/2017,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1093935410

13,41

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:12/4/2017,Ημ/νία
Εως:17/8/2017,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1101679514

11,84

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/8/2017,Ημ/νία
Εως:17/10/2017,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1109004505

12,03

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/8/2017,Ημ/νία
Εως:14/12/2017,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1116642136

11,44

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:15/12/2017,Ημ/νία
Εως:13/2/2018,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1123510750

12,03

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:15/12/2017,Ημ/νία
Εως:18/4/2018,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1130917106

12,62

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:19/4/2018,Ημ/νία
Εως:17/6/2018,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1137459757

11,84
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281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/6/2018,Ημ/νία
Εως:21/8/2018,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1145334871

12,82

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:22/8/2018,Ημ/νία
Εως:16/10/2018,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1152311605

11,05

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:19/4/2018,Ημ/νία
Εως:16/12/2018,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1160098868

12,03

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:17/12/2018,Ημ/νία
Εως:12/2/2019,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1166498888

11,44

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:17/12/2018,Ημ/νία
Εως:14/4/2019,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1173744098

12,03

281 26-Φεβ-
21

Δ.Τ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:15/4/2019,Ημ/νία
Εως:16/7/2019,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1187508332

18,35

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

21,38

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

3,09

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

2,99

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

3,40

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

2,94

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

3,04

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

3,04
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282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

3,04

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

3,19

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

3,14

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

3,04

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

3,04

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

3,14

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

3,24

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:21/4/2015,Ημ/νία
Εως:16/6/2015,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1004280037

2,89

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:21/4/2015,Ημ/νία
Εως:18/8/2015,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1012353039

3,19

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:21/4/2015,Ημ/νία
Εως:15/10/2015,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1019334369

2,94

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:16/10/2015,Ημ/νία
Εως:17/12/2015,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1027621901

3,19

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/12/2015,Ημ/νία
Εως:15/2/2016,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1034405975

3,04

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/12/2015,Ημ/νία
Εως:17/4/2016,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1042013460

3,14
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282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/4/2016,Ημ/νία
Εως:15/6/2016,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1049108279

2,99

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/4/2016,Ημ/νία
Εως:18/8/2016,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1057200386

3,24

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:19/8/2016,Ημ/νία
Εως:16/10/2016,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1064176784

2,99

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:19/8/2016,Ημ/νία
Εως:18/12/2016,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1072157112

3,19

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:19/12/2016,Ημ/νία
Εως:13/2/2017,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1079141210

2,89

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:19/12/2016,Ημ/νία
Εως:11/4/2017,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1086724397

2,89

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:12/4/2017,Ημ/νία
Εως:18/6/2017,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1093935410

3,45

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:12/4/2017,Ημ/νία
Εως:17/8/2017,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1101679514

3,04

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/8/2017,Ημ/νία
Εως:17/10/2017,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1109004505

3,09

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/8/2017,Ημ/νία
Εως:14/12/2017,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1116642136

2,94

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:15/12/2017,Ημ/νία
Εως:13/2/2018,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1123510750

3,09

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:15/12/2017,Ημ/νία
Εως:18/4/2018,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1130917106

3,24

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:19/4/2018,Ημ/νία
Εως:17/6/2018,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1137459757

3,04

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/6/2018,Ημ/νία
Εως:21/8/2018,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1145334871

3,29



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 21 από 84

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:22/8/2018,Ημ/νία
Εως:16/10/2018,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1152311605

2,84

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:19/4/2018,Ημ/νία
Εως:16/12/2018,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1160098868

3,09

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:17/12/2018,Ημ/νία
Εως:12/2/2019,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1166498888

2,94

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:17/12/2018,Ημ/νία
Εως:14/4/2019,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1173744098

3,09

282 26-Φεβ-
21

Δ.Φ. - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:15/4/2019,Ημ/νία
Εως:16/7/2019,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1187508332

4,71

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

8,37

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

1,21

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

1,17

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

1,33

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

1,15

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

1,19

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

1,19
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283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

1,19

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

1,25

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

1,23

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

1,19

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

1,19

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

1,23

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π -
ΑρΠαρ:706009821014,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.
:0304,Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:MIGRATI
ON

1,27

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:21/4/2015,Ημ/νία
Εως:16/6/2015,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1004280037

1,13

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:21/4/2015,Ημ/νία
Εως:18/8/2015,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1012353039

1,25

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:21/4/2015,Ημ/νία
Εως:15/10/2015,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1019334369

1,15

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:16/10/2015,Ημ/νία
Εως:17/12/2015,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1027621901

1,25

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/12/2015,Ημ/νία
Εως:15/2/2016,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1034405975

1,19

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/12/2015,Ημ/νία
Εως:17/4/2016,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1042013460

1,23
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283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/4/2016,Ημ/νία
Εως:15/6/2016,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1049108279

1,17

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/4/2016,Ημ/νία
Εως:18/8/2016,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1057200386

1,27

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:19/8/2016,Ημ/νία
Εως:16/10/2016,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1064176784

1,17

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:19/8/2016,Ημ/νία
Εως:18/12/2016,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1072157112

1,25

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:19/12/2016,Ημ/νία
Εως:13/2/2017,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1079141210

1,13

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:19/12/2016,Ημ/νία
Εως:11/4/2017,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1086724397

1,13

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:12/4/2017,Ημ/νία
Εως:18/6/2017,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1093935410

1,35

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:12/4/2017,Ημ/νία
Εως:17/8/2017,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1101679514

1,19

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/8/2017,Ημ/νία
Εως:17/10/2017,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1109004505

1,21

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/8/2017,Ημ/νία
Εως:14/12/2017,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1116642136

1,15

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:15/12/2017,Ημ/νία
Εως:13/2/2018,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1123510750

1,21

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:15/12/2017,Ημ/νία
Εως:18/4/2018,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1130917106

1,27

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:19/4/2018,Ημ/νία
Εως:17/6/2018,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1137459757

1,19

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:18/6/2018,Ημ/νία
Εως:21/8/2018,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1145334871

1,29



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 24 από 84

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:22/8/2018,Ημ/νία
Εως:16/10/2018,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1152311605

1,11

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:19/4/2018,Ημ/νία
Εως:16/12/2018,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,
Λογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1160098868

1,21

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:17/12/2018,Ημ/νία
Εως:12/2/2019,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1166498888

1,15

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:17/12/2018,Ημ/νία
Εως:14/4/2019,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1173744098

1,21

283 26-Φεβ-
21

Τ.Α.Π - ΑρΠαρ:706009821014,Ημ/νία Από:15/4/2019,Ημ/νία
Εως:16/7/2019,Οδός:ΤΟΥΡΚΟΛΙΕΣ,Πόλη.:ΚΕΡΑΤΕΑ,Δ.Δ.:0304,Λ
ογ.Συμβ:300008840336,ΤΤ:Mo,ΑρΕγγρΑναφ:1187508332

1,85

Συνολικό ποσό διαγραφών 740,65€

2.  Με την υπ’αρ.  πρωτ.  19975/23-112022  αίτηση της η κα Σκεύη –Μητροπούλου Ευαγγελία του

Αχιλέα, αιτείται την διαγραφή των βεβαιωμένων Τ.Κ.  &  ΤΑΠ για τα έτη 2010  έως 8/8/2013  λόγω

Τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13 .

   Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Τ.Κ. κ ΤΑΠ, πλέον προσαυξήσεων, για τα έτη

2010 έως 8/8/2013 λόγω Τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13 .

Να γίνει διαγραφή ποσού :

 ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ
674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007479 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ  - Οικ.Τετρ.  -

Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 63 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ

11,41

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000007479 ΚΤΙΣΜΑ - ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ  -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 63 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010
- Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

90,72

330 02-Μαϊ-13 Δημ. Τέλος 0000007479 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 63
Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας

90,72

331 02-Μαϊ-13 Δημ. Τέλος 0000007479 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 63
Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας

90,72
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335 02-Μαϊ-13 ΤΑΠ 0000007479 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 63 m2
- Ετος 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

11,41

336 02-Μαϊ-13 ΤΑΠ 0000007479 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 63 m2
- Ετος 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

11,41

201 10-Μαρ-15 ΤΑΠ 0000007479 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 63 m2
- Ετος 2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

6,65

205 10-Μαρ-15 Δημ. Τέλος 0000007479 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 63
Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας

52,92

Συνολικό ποσό διαγραφών 365,96€

3.  Με την υπ’αρ.  πρωτ.  14409/29-08-2022 αίτηση του ο κος Πουταχίδης Στέφανος του Γεωργίου,

αιτείται την διαγραφή των βεβαιωμένων Τ.Κ.  &  ΤΑΠ για το έτος 2000  λόγω ηλεκτροδότησης του

ακινήτου στις 29/07/1995 με Νο παροχής 06011004.

   Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Τ.Κ.  κ ΤΑΠ,  πλέον προσαυξήσεων,   για το

έτος 2000, λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 29/07/1995 με Νο παροχής 06011004.

Να γίνει διαγραφή ποσού :

 ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ
44 24-Φεβ-00 6011004 128,72

Συνολικό ποσό διαγραφών 128,72€

4.  Με την υπ’αρ.  πρωτ.  14768/02-09-2022  αίτηση του ο κος Τζεμανάκης Γεώργιος του Μιχαήλ,

αιτείται την διαγραφή των βεβαιωμένων Τ.Κ. & ΤΑΠ από το έτος 2003 λόγω ηλεκτροδότησης του

ακινήτου στις 08/11/2005 με Νο παροχής 16406297 & Τακτοποίησης του ακινήτου με Ν.4495/17

   Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Τ.Κ. κ ΤΑΠ, πλέον προσαυξήσεων,  από το

έτος 2003  έως 2005,  λόγω Τακτοποίησης με τον Ν.4495/17 και από το 2005  έως το 2014  λόγω

ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 08/11/2005 με Νο παροχής 16406297

Να γίνει διαγραφή ποσού :

ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ
340 25-Νοε-08 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:85 ΤΜ ΠΑΛΑΙΟΤ:1997

Τ.Κ.Φ.:2003
83,30
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341 25-Νοε-08 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:85 ΤΜ ΠΑΛΑΙΟΤ:1997
Τ.Α.Π.:2003

15,92

263 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ :85 ΤΜ ΠΑΛΑΙΟΤ:1997
Τ.K:2004

86,70

264 04-Αυγ-09 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ :85 ΤΜ ΠΑΛΑΙΟΤ:1997T.A.Π:
2004

15,92

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:85 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997
Τ.K:2005

89,25

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:85 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997
Τ.K:2006

92,65

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:85 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997
Τ.K:2007

92,65

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:85 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997
Τ.K:2008

106,25

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:85 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997
Τ.K:2009

106,25

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:85 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997
Τ.A.Π:2005

15,92

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:85 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997
Τ.A.Π:2006

15,92

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:85 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997
Τ.A.Π:2007

15,92

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:85 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997
Τ.A.Π:2008

16,42

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΤΙΣΜΑ:85 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1997
Τ.A.Π:2009

16,42

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000007567 ΚΤΙΣΜΑ - ΔΙΨΕΛΙΖΑ  - Οικ.Τετρ.  -
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 85 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

15,40

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000007567 ΚΤΙΣΜΑ - ΔΙΨΕΛΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  -
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 85 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

122,40

330 02-Μαϊ-13 Δημ. Τέλος 0000007567 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΔΙΨΕΛΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 85 Μ2 -
ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας

122,40

331 02-Μαϊ-13 Δημ. Τέλος 0000007567 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΔΙΨΕΛΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 85 Μ2 -
ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας

122,40

335 02-Μαϊ-13 ΤΑΠ 0000007567 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΨΕΛΙΖΑ  -
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 85 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

15,40

336 02-Μαϊ-13 ΤΑΠ 0000007567 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΨΕΛΙΖΑ  -
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 85 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

15,40
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201 10-Μαρ-15 ΤΑΠ 0000007567 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΨΕΛΙΖΑ  -
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 85 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

14,37

202 10-Μαρ-15 ΤΑΠ 0000007567 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΨΕΛΙΖΑ  -
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 85 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

14,37

205 10-Μαρ-15 Δημ. Τέλος 0000007567 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΔΙΨΕΛΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 85 Μ2 -
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας

122,40

206 10-Μαρ-15 Δημ. Τέλος 0000007567 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΔΙΨΕΛΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 85 Μ2 -
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας

122,40

Συνολικό ποσό διαγραφών 1.456,43€

5.  Με την υπ’αρ.  πρωτ.  15056/07-09-2022 αίτηση του ο κος Λιάκουρας Σταύρος του Παναγιώτη,

αιτείται την διαγραφή των βεβαιωμένων Τ.Κ. & ΤΑΠ στο όνομα Μπάνος Αν. για το έτος 2000 λόγω

ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 26/02/1997 με Νο παροχής 00563328.

   Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Τ.Κ. κ ΤΑΠ, πλέον προσαυξήσεων, για το έτος

2000 λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου στις 26/02/1997 με Νο παροχής 00563328.

Να γίνει διαγραφή ποσού :

ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
44 24-Φεβ-00 563328 53,63

44 24-Φεβ-00 563328 9,32

Συνολικό ποσό διαγραφών 62,95€

6.  Με την υπ’αρ.  πρωτ.  15264/09-09-2022  αίτηση του ο κος Πιερίδης Φίλιππος του Νικολάου,

αιτείται την διαγραφή των βεβαιωμένων Τ.Κ.  &  ΤΑΠ για το έτος 2003  λόγω Τακτοποίησης του

ακινήτου με Ν.4178/13.

     Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Τ.Κ. κ ΤΑΠ, πλέον προσαυξήσεων, για το

έτος 2003 λόγω Τακτοποίησης του ακινήτου με Ν.4178/13.

Να γίνει διαγραφή ποσού :

ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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340 25-Νοε-08 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΟΚΡΙΖΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΤΙΣΜΑ:105 ΤΜ
ΠΑΛΑΙΟΤ:1999 Τ.Κ.Φ.:2003

102,90

341 25-Νοε-08 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΟΚΡΙΖΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΤΙΣΜΑ:105 ΤΜ
ΠΑΛΑΙΟΤ:1999 Τ.Α.Π.:2003

19,67

Συνολικό ποσό διαγραφών 122,57€

7.  Με την υπ’αρ.  πρωτ.  17897/19-10-2022  αίτηση του ο κος Στουραίτης Νικόλαος του Γεωργίου,

αιτείται την διαγραφή των βεβαιωμένων Τ.Κ. & ΤΑΠ για το έτος 2014 λόγω ΠΩΛΗΣΗΣ του ακινήτου

στις 27/12/2013 με το αρ. Συμβολαίου 12867 στην Κα Μερσέντες-Γκρέις του Ανάντ.

     Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Τ.Κ. κ ΤΑΠ, πλέον προσαυξήσεων, για το

έτος 2013 λόγω ΠΩΛΗΣΗΣ του ακινήτου στις 27/12/2013 με το αρ.  Συμβολαίου 12867  και

ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ στην Νέα ιδιοκτήτρια κα Μερσέντες-Γκρέις του Ανάντ με Α.Φ.Μ. 106544619.

Να γίνει διαγραφή ποσού :
ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ

202 10-Μαρ-15 ΤΑΠ 0000009783 ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ &
ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΟΤ 92-ΚΕΡΑΤΕΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  -
100 % - 281.42 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε
Κερατέας

62,05

202 10-Μαρ-15 ΤΑΠ 0000009882 ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΟΤ92-
ΚΕΡΑΤΕΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 592.51 m2 -
Ετος 2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

130,65

Συνολικό ποσό διαγραφών 192,70€

8. Με την υπ’αρ. πρωτ. 16026/22-09-2022 αίτηση της η κα Παπανικολάου Αγγελική του Αντωνίου,

αιτείται την διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών Ύδρευσης από Β/2014 τετράμηνο έως Β/2015

τετράμηνο, διότι το συγκεκριμένο ακίνητο το είχε μισθώσει ο Δήμος Λαυρεωτικής στις 10/04/2012

με διάρκεια (5) έτη σύμφωνα και με το Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου.

     Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών Ύδρευσης πλέον προσαυξήσεων,

από Β/2014 τετράμηνο έως Β/2015 τετράμηνο, διότι το συγκεκριμένο ακίνητο το είχε μισθώσει ο

Δήμος Λαυρεωτικής στις 10/04/2012 με διάρκεια (5) έτη σύμφωνα και με το Συμφωνητικό

Μίσθωσης Ακινήτου.

Να γίνει διαγραφή ποσού :
ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ

913 09-Οκτ-14 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2014 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΟΤ.54  - Αρ.Υδρ: 086625 / Κωδ.Παρ: 17970 / Α.Α Διαδρ:
/ Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ

0,95
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913 09-Οκτ-14 Φ.Π.Α. 23% ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2014 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΤ.54  - Αρ.Υδρ: 086625 / Κωδ.Παρ: 17970 /
Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ

0,22

183 04-Μαρ-15 ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΤ.54
- Αρ.Υδρ: 086625 / Κωδ.Παρ: 17970 / Α.Α Διαδρ:  /
Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ

13,60

183 04-Μαρ-15 Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΤ.54  - Αρ.Υδρ: 086625 / Κωδ.Παρ: 17970 /
Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ

1,77

184 04-Μαρ-15 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2014 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΟΤ.54  - Αρ.Υδρ: 086625 / Κωδ.Παρ: 17970 / Α.Α Διαδρ:
/ Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ

9,00

184 04-Μαρ-15 Φ.Π.Α. 23% ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2014 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΤ.54  - Αρ.Υδρ: 086625 / Κωδ.Παρ: 17970 /
Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ

2,07

598 16-Ιουν-15 ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΤ.54
- Αρ.Υδρ: 086625 / Κωδ.Παρ: 17970 / Α.Α Διαδρ:  /
Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ

13,60

598 16-Ιουν-15 Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΤ.54  - Αρ.Υδρ: 086625 / Κωδ.Παρ: 17970 /
Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ

1,77

599 16-Ιουν-15 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2015 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΟΤ.54  - Αρ.Υδρ: 086625 / Κωδ.Παρ: 17970 / Α.Α Διαδρ:
/ Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ

9,00

599 16-Ιουν-15 Φ.Π.Α. 23% ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2015 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΤ.54  - Αρ.Υδρ: 086625 / Κωδ.Παρ: 17970 /
Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ

2,07

1031 15-Οκτ-15 ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΟΤ.54  - Αρ.Υδρ: 086625 / Κωδ.Παρ: 17970 / Α.Α Διαδρ:
/ Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ

13,60

1031 15-Οκτ-15 Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 ΟΛΕΣ
ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΤ.54  - Αρ.Υδρ: 086625 / Κωδ.Παρ: 17970
/ Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ

1,77

1032 15-Οκτ-15 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΤ.54  - Αρ.Υδρ: 086625 / Κωδ.Παρ: 17970 /
Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ

9,00

1032 15-Οκτ-15 Φ.Π.Α. 23% ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΤ.54  - Αρ.Υδρ: 086625 / Κωδ.Παρ:
17970 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΚΕΡΑΤΕΑ

2,07

Συνολικό ποσό διαγραφών 80,49€



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 30 από 84

9. Με την υπ’αρ. πρωτ. 18314/26-10-2022 αίτηση του ο κος Λαδόπουλος Γεώργιος του Αποστόλου,

αιτείται την διαγραφή των βεβαιωμένων Τ.Κ. & ΤΑΠ για το έτος 2007 έως 2013  λόγω Τακτοποίησης

του ακινήτου με τον Ν.4178/13.

     Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Τ.Κ. κ ΤΑΠ, πλέον προσαυξήσεων, για το

έτος 2007 έως 2013 λόγω Τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13.

Να γίνει διαγραφή ποσού :
ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ

967 27-Οκτ-11 ΚΤΙΣΜΑ : 34TM ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ ΠΑΛ:1998
TK:2009

2,30

968 27-Οκτ-11 ΚΤΙΣΜΑ : 34TM ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ ΠΑΛ:1998
TK:2008

42,50

969 27-Οκτ-11 ΚΤΙΣΜΑ : 34TM ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ ΠΑΛ:1998
TK:2007

37,06

329 02-Μαϊ-13 Δημ. Τέλος 0000009052 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 34 Μ2 -
ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας

48,96

330 02-Μαϊ-13 Δημ. Τέλος 0000009052 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 34 Μ2 -
ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας

48,96

331 02-Μαϊ-13 Δημ. Τέλος 0000009052 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 34 Μ2 -
ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας

48,96

334 02-Μαϊ-13 ΤΑΠ 0000009052 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 34 m2 - Ετος 2010 -
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

6,16

335 02-Μαϊ-13 ΤΑΠ 0000009052 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 34 m2 - Ετος 2011 -
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

6,16

336 02-Μαϊ-13 ΤΑΠ 0000009052 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 34 m2 - Ετος 2012 -
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

6,16

201 10-Μαρ-15 ΤΑΠ 0000009052 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ
- Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 34 m2 - Ετος 2013 -
Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

6,16

205 10-Μαρ-15 Δημ. Τέλος 0000009052 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΜΗΤΡΟΠΗΣΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 34 Μ2 -
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας

48,96

Συνολικό ποσό διαγραφών 302,34€

10.  Με την υπ’αρ.  πρωτ.  15716/16-09-2022 αίτηση του ο κος Πάλλης Σπυρίδωνας του Νέστωρα,

αιτείται την διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών Ύδρευσης στο όνομα του θανόντα πατέρα του

Πάλλη Νέστωρα του Σπυρίδωνα διότι το υδρόμετρο που υπάρχει στην καρτέλα, ανήκει στον κο

Πάλλη Νέστωρα του Αντωνίου.
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Η Υπηρεσία ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησε προτείνει από τα δύο (2) υδρόμετρα που

υπάρχουν στην καρτέλα, την διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών Ύδρευσης για το Υδρόμετρο

(05235145) με κωδ.κατ. 2000318 διότι δεν ανήκει στον θανόντα ΠΑΛΛΗ ΝΕΣΤΩΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

και από υπαιτιότητα της υπηρεσίας συγχωνεύτηκε στην καρτέλα του και ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ της

οφειλής χωρίς προσαυξήσεις από την ανωτέρα λανθασμένη εγγραφή στην ΟΡΘΗ με στοιχεία

ιδιοκτήτη Πάλλης Νέστωρας του Αντωνίου με Α.Φ.Μ. 010389276.

Να γίνει διαγραφή ποσού :
ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ

31 17-Ιαν-12 Χρ.Κατ. 10 Ετους 2011 ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  -
Αρ.Υδρ: 819412 / Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ:

143,96

569 31-Ιουλ-12 ΥΔΡΕΥΣΗ-2012 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ: 819412 /
Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ:

17,00

569 31-Ιουλ-12 Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2012 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ:
819412 / Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ: 0

2,21

797 23-Οκτ-12 ΥΔΡΕΥΣΗ-2012 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ: 819412 /
Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ:

142,40

797 23-Οκτ-12 Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2012 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ:
819412 / Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ: 0

37,22

105 18-Φεβ-13 ΥΔΡΕΥΣΗ-2012 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ: 819412 /
Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (1 ΛΙΜ.-
ΓΚΟΥΡ ΛΙΟΤΡ)

17,00

105 18-Φεβ-13 Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2012 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ:
819412 / Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ:
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (1 ΛΙΜ.-ΓΚΟΥΡ ΛΙΟΤΡ)

2,21

465 14-Ιουν-13 ΥΔΡΕΥΣΗ-2013  Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ: 819412 /
Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (1 ΛΙΜ.-
ΓΚΟΥΡ ΛΙΟΤΡ)

16,32

465 14-Ιουν-13 Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2013  Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ:
819412 / Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ:
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (1 ΛΙΜ.-ΓΚΟΥΡ ΛΙΟΤΡ)

2,12

856 14-Οκτ-13 ΥΔΡΕΥΣΗ-2013 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ  ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ: 819412 /
Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (1 ΛΙΜ.-
ΓΚΟΥΡ ΛΙΟΤΡ)

145,52
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856 14-Οκτ-13 Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2013 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ  ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ:
819412 / Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ:
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (1 ΛΙΜ.-ΓΚΟΥΡ ΛΙΟΤΡ)

18,92

152 27-Φεβ-14 ΥΔΡΕΥΣΗ-2013 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ: 819412 /
Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (1 ΛΙΜ.-
ΓΚΟΥΡ ΛΙΟΤΡ)

15,64

152 27-Φεβ-14 Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2013 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ:
819412 / Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ:
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (1 ΛΙΜ.-ΓΚΟΥΡ ΛΙΟΤΡ)

2,03

552 24-Ιουν-14 ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΖΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ: 819412 /
Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (1 ΛΙΜ.-
ΓΚΟΥΡ ΛΙΟΤΡ)

13,60

552 24-Ιουν-14 Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΖΣ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ:
819412 / Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ:
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (1 ΛΙΜ.-ΓΚΟΥΡ ΛΙΟΤΡ)

1,77

951 17-Οκτ-14 ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ: 819412 /
Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (1 ΛΙΜ.-
ΓΚΟΥΡ ΛΙΟΤΡ)

87,80

951 17-Οκτ-14 Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ:
819412 / Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ:
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (1 ΛΙΜ.-ΓΚΟΥΡ ΛΙΟΤΡ)

11,41

185 04-Μαρ-15 ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ: 819412 /
Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (1 ΛΙΜ.-
ΓΚΟΥΡ ΛΙΟΤΡ)

13,60

185 04-Μαρ-15 Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ:
819412 / Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ:
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (1 ΛΙΜ.-ΓΚΟΥΡ ΛΙΟΤΡ)

1,77

563 05-Ιουν-15 ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ: 819412 /
Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (1 ΛΙΜ.-
ΓΚΟΥΡ ΛΙΟΤΡ)

13,60

563 05-Ιουν-15 Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ:
819412 / Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ:
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (1 ΛΙΜ.-ΓΚΟΥΡ ΛΙΟΤΡ)

1,77

1038 16-Οκτ-15 ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ: 819412 /
Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ:  / Διαδρ: ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (1 ΛΙΜ.-
ΓΚΟΥΡ ΛΙΟΤΡ)

52,31
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1038 16-Οκτ-15 Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 20  - Αρ.Υδρ:
819412 / Κωδ.Παρ: 318 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ:
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (1 ΛΙΜ.-ΓΚΟΥΡ ΛΙΟΤΡ)

6,80

Συνολικό ποσό διαγραφών      766,98€

11. Με την υπ’αρ. πρωτ. 18184/24-10-2022 αίτηση της η κα Σταύρου Αλεξία του Σταύρου, αιτείται

την διαγραφή των βεβαιωμένων Τ.Κ.  & ΤΑΠ για τα έτη 2011 έως 8ο/2013 λόγω Τακτοποίησης του

ακινήτου με τον Ν.4178/13.

   Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Τ.Κ. κ ΤΑΠ, πλέον προσαυξήσεων, για τα έτη

2011 έως 8ο/2013 λόγω Τακτοποίησης του ακινήτου με τον Ν.4178/13.

Να γίνει διαγραφή ποσού :

 ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ
200 10-Μαρ-15 ΔΤ 0000009172 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΓΑΝΙ  -

ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 31,45 Μ2 - ΕΤΟΣ
2012 - Δ.E. Κερατέας

45,29

201 10-Μαρ-15 ΤΑΠ 0000009172 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΓΑΝΙ  -
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 31.45 m2 - Ετος 2013
- Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

3,57

203 10-Μαρ-15 ΤΑΠ 0000009172 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΓΑΝΙ  -
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 31.45 m2 - Ετος 2011
(Μήνας από 10 εως 12) - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε
Κερατέας

1,52

204 10-Μαρ-15 ΤΑΠ 0000009172 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΓΑΝΙ -
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 31.45 m2 - Ετος 2012
- Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

6,08

205 10-Μαρ-15 Δημ. Τέλος 0000009172 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΤΟΓΑΝΙ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 31,45 Μ2
- ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας

26,46

207 10-Μαρ-15 ΔΤ 0000009172 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΟΓΑΝΙ  -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 31,45 Μ2 - ΕΤΟΣ
2011 - Δ.E. Κερατέας

11,32

Συνολικό ποσό διαγραφών 94,24€

12. Με την υπ’αρ. πρωτ. 18109/24-10-2022 αίτηση της η κα Ντοβίνου Ιωάννα του Ιωάννη, αιτείται

την διαγραφή των βεβαιωμένων Επιστρεφόμενων Δ.Τ. – Δ.Φ. & ΤΑΠ στο όνομα του θανόντα συζύγου

της Ξέστερνου Απόστολου λόγω Αποποίησης Κληρονομιάς από την ίδια και την κόρη τους Ξέστερνου

Αναστασία του Αποστόλη.

   Η Υπηρεσία βάση της περίπτωσης Αα, του αρθρου 174, του Ν.3463/06 προτείνει την διαγραφή των

βεβαιωμένων Επιστρεφόμενων Δ.Τ. – Δ.Φ. & ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για περίοδο από 19/03/2008
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έως 31/1/2012 στο όνομα του θανόντα Ξέστερνου Απόστολου ιδιοκτήτη της υπ΄αριθμ. παροχής ΔΕΗ

00538301 λόγω Αποποίησης Κληρονομιάς από την Σύζυγο  και την Κόρη του.

    Βάση των 624/2014 & 13276/2022 Εκθέσεων Αποποίησης Κληρονομιάς θα αναζητηθούν συγγενείς

για να γίνει μεταφορά της οφειλής.

Να γίνει διαγραφή ποσού :

 ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1098 28-Νοε-14 ΔΤ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΑΡ

ΠΑΡ 00538301 ΚΑΤΣΑΡΟΥ 6 ΛΑΥΡΙΟ ΑΠΌ 19/3/2008 Εως
31/10/2012

267,23

1099 28-Νοε-14 ΦΗΧ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΑΡ ΠΑΡ 00538301 ΚΑΤΣΑΡΟΥ 6 ΛΑΥΡΙΟ ΑΠΌ 19/3/2008
Εως 31/10/2012

89,07

1100 28-Νοε-14 ΤΑΠ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΑΡ ΠΑΡ 00538301 ΚΑΤΣΑΡΟΥ 6 ΛΑΥΡΙΟ ΑΠΌ 19/3/2008
Εως 31/10/2012

24,67

Συνολικό ποσό διαγραφών 380,97€

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης Επαναβεβαίωσης του

ποσού 959,68 € και διαγραφής του ποσού 3.735,32 €   καθώς και των προσαυξήσεων, όπως αυτές

θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την οριστικοποίηση των διαγραφών, ανά υπόχρεο όπως αναφέρεται

αναλυτικά παραπάνω- από τους ανωτέρω χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με :

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

Κλιματικής Αλλαγής:   «Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 24 του Ν. 4178/2013 και

στο εδάφιο 51  της Εγκ.  4/2013  (αρ.  πρωτ.  66931/3.12.2013),  οι αυθαίρετες κατασκευές και

αυθαίρετες αλλαγές χρήσης προ της 28.7.2011 που έχουν υπαχθεί στην αναστολή επιβολής

κυρώσεων των Ν.4014/2011 και 4178/2013, δεν οφείλουν αναδρομικά φόρους και οποιασδήποτε

μορφής πρόστιμα και τέλη (όπως ύδρευσης, καθαριότητας, αποχετευτικά τέλη, κλπ). Ως χρόνος λήξης

της αναδρομικής απαλλαγής των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης του Ν.4178/2013,

είναι η ημερομηνία ισχύος του, δηλ. η 8.8.2013, ενώ για τις ολοκληρωμένες υπαγωγές αυθαιρέτων

στο Ν.4014/2011, δηλαδή που έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου, των σχεδίων και των

δικαιολογητικών, ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής είναι η ισχύς του Ν.4014/2011, δηλ.

η 21.9.2011.

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

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

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

α)  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 1 περίπτωση δ΄ του Ν. 3463/06, όπου ορίζεται ότι
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γίνεται διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών

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

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

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

Ν. 3463/06, λόγω υπαιτιότητα της υπηρεσίας.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 1 περίπτωση α’ του Ν. 3463/06, όπου ορίζεται ότι

γίνεται διαγραφή χρεών όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι

τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά.»

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

αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 1 περίπτωση δ΄ του Ν. 3463/06

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

Κλιματικής Αλλαγής

- την υπ’ αρ. Πρωτ. 19871/21-11-2022 αίτηση

- την υπ’ αρ. Πρωτ. 19975/23-11-2022 αίτηση

- την υπ’ αρ. Πρωτ. 14409/29-08-2022 αίτηση

- την υπ’ αρ. Πρωτ. 14768/02-09-2022 αίτηση

- την υπ’ αρ. Πρωτ. 15056/07-09-2022 αίτηση

- την υπ’ αρ. Πρωτ. 15264/09-09-2022 αίτηση

- την υπ’ αρ. Πρωτ. 17897/19-10-2022 αίτηση

- την υπ’ αρ. Πρωτ. 16026/22-09-2022 αίτηση

- την υπ’ αρ. Πρωτ. 18314/26-10-2022 αίτηση

- την υπ’ αρ. Πρωτ. 15716/16-09-2022 αίτηση

- την υπ’ αρ. Πρωτ. 18184/24-10-2022 αίτηση

- την υπ’ αρ. Πρωτ. 18109/24-10-2022 αίτηση

- την αριθμ.  πρωτ:  21222/09.12.2022  εισήγηση του Γραφείου Εσόδων της Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Την επαναβεβαίωση ποσού 959,68 ευρώ και τη διαγραφή συνολικού ποσού 3.735,32 ευρώ, καθώς

και των σχετικών προσαυξήσεων, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την οριστικοποίηση των
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διαγραφών και αναλυτικά αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,

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

ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα

Αρ. Απόφ.: 378/2022

Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «αποδοχής χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών

ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης σε αναπτυξιακά

προγράμματα» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ.  πρωτ:  ΔΥ/16.12.2022

εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

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

σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως

χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών

Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεων του σε αναπτυξιακά

προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του

προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).»

Β) το άρθρο 6 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 161 Α’/22-8-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4722/20 όπως

τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποδοχές πάσης

φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών

Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’

και β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα,

διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη

της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης.

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

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

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

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

του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής»

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή:

1. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 84945/13.12.2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που
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αφορά την ΙΒ’ απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 233.163,52 € για την κάλυψη λειτουργικών και

λοιπών δαπανών

2. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 85895/15.12.2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που

αφορά την  10,11  και 12  κατανομή  εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 51.330,00 €  για την κάλυψη

δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

3. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 86999/19.12.2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που

αφορά την κατανομή  ποσού 54.590,00 € από το Τέλος Διαφήμισης - Κατηγορίας Δ’

4. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 87000/19.12.2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που

αφορά την κατανομή  ποσού 53.650,00 € από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.»

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

αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

- τις διατάξεις του άρθρου 6 της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4722/2020 (Α΄ 177)

- την από 16.12.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την αποδοχή της  με αριθμό πρωτοκόλλου 84945/13.12.2022 απόφασης του Υπουργείου

Εσωτερικών, που αφορά την ΙΒ’ απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 233.163,52 € για την κάλυψη

λειτουργικών και λοιπών δαπανών

2. Την αποδοχή της  με αριθμό πρωτοκόλλου 85895/15.12.2022 απόφασης του Υπουργείου

Εσωτερικών, που αφορά την  10,11 και 12 κατανομή  εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 51.330,00 € για

την κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

3. Την αποδοχή της  με αριθμό πρωτοκόλλου 86999/19.12.2022 απόφασης του Υπουργείου

Εσωτερικών, που αφορά την κατανομή  ποσού 54.590,00 € από το Τέλος Διαφήμισης - Κατηγορίας

Δ’

4. Την αποδοχή της  με αριθμό πρωτοκόλλου 87000/19.12.2022 απόφασης του Υπουργείου

Εσωτερικών, που αφορά την κατανομή  ποσού 53.650,00 € από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
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ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο ‘’Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας στην πόλη

της Κερατέας’’

Αρ. Απόφ.: 379/2022

Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο ‘’Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας

στην πόλη της Κερατέας’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με

τις οποίες η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται από

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεωτικά μέσα σε έναν (1) μήνα, από την υποβολή της μελέτης

από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, συνοδευόμενη από την τυχόν απαιτούμενη γνώμη άλλων φορέων ή

την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 3, την οποία βεβαιώνει το έγγραφο της διευθύνουσας

υπηρεσίας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 4, επέρχεται αυτοδίκαιη έγκριση. Η έγκριση

της μελέτης κατά τις παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 189 συνιστά και παραλαβή του αντικειμένου της

σύμβασης.

2. Τις διατάξεις της παρ.1  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική

Επιτροπή «…ζ.  Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών

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…»

Με βάση τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής απέστειλε

το αριθμ. πρωτ: 21849/16.12.2022 έγγραφό της και εισηγείται τα ακόλουθα:

«Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

2. την αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ 2519 Β/20-07-2017)

3. την υπ’ αριθμ.118/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

4. την υπ’ αριθμ. 833/2022 απόφαση Δημάρχου με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της

μελέτης 22AWRD011193715 (ΑΔΑ: ΨΧΟΟΩΛ1-ΥΗΛ) «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 15449/13.09.2022  Σύμβαση (22SYMV011234196) με την οποία ανατέθηκε

η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ» στον κο ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΓΓ. ΡΟΥΧΩΤΑ, Πολιτικό – Υδραυλικό Μηχανικό, έναντι του

ποσού των 19.775,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 24.521,00 ευρώ.  Η μελέτη αυτή αφορά
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στον σχεδιασμό έργων αποχέτευσης ομβρίων για την προστασία της πόλης της Κερατέας από

πλημμυρικά φαινόμενα

6. Την από 13.12.2022 εγκριτική απόφαση της μελέτης με την οποία βεβαιώνεται η ποιοτική και

ποσοτική επάρκεια της μελέτης  και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν

γένει υποχρεώσεις του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την οριστική παραλαβή της μελέτης:  «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 189 του Ν.4412/2016, η οποία πρέπει να γίνει

με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.»

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 12221/22.07.2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

- την υπ’ αριθμ.118/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «μελέτη

αντιπλημμυρικής προστασίας στην πόλη της Κερατέας», προϋπολογισμού δαπάνης 24.607,80 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

- την υπ’ αριθμ.833/2022 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία η απ’ ευθείας ανάθεση

της μελέτης (22AWRD01193715),

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15449/13.09.2022 (22SYMV011234196) συναφθείσα σύμβαση,

- την από 13.12.2022 εγκριτική απόφαση της μελέτης,

- την αριθμ. πρωτ: 21849/16.12.2022 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

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας στην

πόλη της Κερατέας», όπως παραδόθηκε από τον κο ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΓΓ. ΡΟΥΧΩΤΑ, Πολιτικό – Υδραυλικό

Μηχανικό,  με έδρα Λεωφ.  Δημοκρατίας 30,  Πεύκη,  με ΑΦΜ 121199662,  Δ.Ο.Υ.  Αμαρουσίου,

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 13.12.2022 εγκριτική απόφαση της μελέτης και στην αριθμ.

πρωτ: 21849/16.12.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο

‘’ανάπλαση πεζόδρομων εξυπηρέτησης δομής μεταναστών’’ (α/α: 193076)

Αρ. Απόφ.: 380/2022

Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης του πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο ‘’ανάπλαση

πεζόδρομων εξυπηρέτησης δομής μεταναστών’’ (α/α: 193076)» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 147/08.03.2021 Πρόσκληση  του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

στα πλαίσια χρηματοδότησης έργων υποδομής για την στήριξη των τοπικών κοινωνιών που

επιβαρύνονται από την λειτουργία μονάδων φιλοξενίας

2. Την υπ’ αριθμ.108/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή

αιτήματος του Δήμου Λαυρεωτικής για χρηματοδότηση της πράξης «Ανάπλαση πεζόδρομων

Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής»

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 7749/14.05.2021 αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου Λαυρεωτικής

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 180152/11.08.2021 διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης

και Ασύλου έγκρισης χρηματοδότησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ» προϋπολογισμού 221.809,67 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με ποσό

80.000,00€

5. Το αριθμ. πρωτ: 16288/27.09.2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22REQ011337643

6. Την υπ’  αριθμ.49/2021  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ανάπλαση

πεζόδρομων εξυπηρέτησης δομής μεταναστών», προϋπολογισμού 221.809,67 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

7. Την υπ’ αριθμ.287/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση της αριθμ.49/2021  μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού

8. Την υπ’ αριθμ.Α-1103/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκε στον ΚΑ

δαπανών 64-7323.005

9. Την υπ’ αριθμ. 956/2022 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

με ΑΔΑΜ: 22PROC011425071

10. Την υπ’ αριθμ. 332/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού, σχετικά με τον έλεγχο

των υποφακέλων ‘’δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά’’ και ‘’οικονομική προσφορά’’
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που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και η κατακύρωση ως προσωρινού αναδόχου του

έργου του Οικονομικού Φορέα ‘’GREEN  CONSTRUCTION  ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’  με δ.τ.

‘’GREEN CONSTRUCTION Α.Τ.Ε.’’

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το αριθμ. πρωτ: 21623/14.12.2022 έγγραφό του

απέστειλε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή το από 14.12.2022 πρακτικό Νο2, το οποίο σας

θέτω υπόψη:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2
ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ» Α/Α 193076

Σήμερα 14  Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών έργων για το έτος 2022, όταν ως κριτήριο

ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει

τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221

του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 και ισχύει, η οποία

συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 135/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής,

προκειμένου προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη «GREEN

CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. GREEN CONSTRUCTION  A.T.E.», σύμφωνα με

την υπ' αριθμ. 332/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αυτά

υπεβλήθησαν στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό (Α/Α) 193076 για το

έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ»

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

1. Ιωάννης Λιέπουρης, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, πρόεδρος της Επιτροπής

2. Φώτιος Γκίκας, Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ,

3. Μαρία Ζωή Παπαθανάση Χημικών Μηχανικών ΠΕ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη

ü Την υπ' αριθμ. 332/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, με την

οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με μειοδότη την εταιρεία «GREEN

CONSTRUCTION  A.T.E.», με μέση έκπτωση 20,68 % επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

ü Την από 25-11-2022  κοινοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες της 332/2022  απόφασης της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1

ü Το υπ'  αριθμ.  οικ.  20994/06-12-2022  έγγραφο του Δήμου Λαυρεωτικής,  μέσω της

λειτουργικότητας του υποσυστήματος, προς την μειοδότρια εταιρεία, για την προσκόμιση των

σχετικών δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2 της

Διακήρυξης.
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ü Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο

χρονικό διάστημα.

ü Την από 13-12-2022  υποβολή μέσω του υποσυστήματος (πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ)  από την

μειοδότρια εταιρεία GREEN CONSTRUCTION  A.T.E., των σχετικών δικαιολογητικά κατακύρωσης,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης.

1. ΜΕΕΠ

2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ- ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ- ΑΑΔΕ

4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

5. ΓΕΜΗ

6. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΕΕ

7. ISO

8. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο, των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών,

διαπίστωσε ότι:

Ø Αυτά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα

Ø Όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 22

της Διακήρυξης ως προς το περιεχόμενο και την ημερομηνία έκδοσής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή κάνει αποδεκτά όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά

κατακύρωσης της προσωρινά μειοδότριας εταιρείας «GREEN CONSTRUCTION  A.T.E.», και προτείνει

να κατακυρωθεί οριστικά σε αυτήν η σύμβαση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ» Α/Α 193076», με προσφορά ποσού 142.474,32 ευρώ,  μη

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα.

Έπειτα από τα ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

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

- την υπ’ αριθμ.49/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
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- την υπ’ αριθμ.956/2022 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,

- το με ημερομηνία 14.12.2022 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού,

- κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την έγκριση του από 14.12.2022 Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά

με τον έλεγχο των δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων που κατατέθηκαν από τον προσωρινό

Ανάδοχο Οικονομικό Φορέα ‘’GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, στον

ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την αριθμ.  956/2022  απόφαση Δημάρχου

Λαυρεωτικής και αφορά την επιλογή αναδόχου του έργου «Ανάπλαση πεζόδρομων εξυπηρέτησης

δομής μεταναστών».

Β. Την οριστική κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Ανάπλαση πεζόδρομων εξυπηρέτησης δομής

μεταναστών», στο συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα: ‘’GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ με δ.τ. ‘’GREEN CONSTRUCTION Α.Τ.Ε.’’, με προσφορά ποσού 142.474,32 € χωρίς  Φ.Π.Α.

24%.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Λαυρεωτικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’ με σκοπό την εκπόνηση

‘’μελέτης στατική επάρκειας Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου’’ και έγκρισης των όρων αυτής

Αρ. Απόφ.: 381/2022

Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του

Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’ με σκοπό την εκπόνηση ‘’μελέτης στατική επάρκειας

Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου’’ και έγκρισης των όρων αυτής» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

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

άρθρου 40 του Ν.4735/2020, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή «…θ) Αποφασίζει για την

έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του

άρθρου 12 του ν. 4412/2016…».

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 100  του Ν.3852/2010  (προγραμματικές συμβάσεις)  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

3. 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 τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4.  Την εγκύκλιο 200  (αρ.  πρωτ:  37260/16.06.2020)  του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική

αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία

Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν.4674/2020 (Α΄53)

και ν. 4690/2020 (Α΄104)».

5.  Το αριθμ.  πρωτ:  21305/12.12.2022  έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Λαυρεωτικής, με το οποίο τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα εκπόνησης της μελέτης στατικής επάρκειας

Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου και η αδυναμία της Υπηρεσίας να εκπονήσει τη συγκεκριμένη

μελέτη, λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης τεχνικού εξοπλισμού.

6. Το αριθμ. πρωτ. 21754/14.12.2022 έγγραφο Δήμου Λαυρεωτικής με θέμα: πρόταση συνεργασίας

με τον αναπτυξιακό οργανισμό Ο.Τ.Α. ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.’’.

7.  Το γεγονός ότι η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.  διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία

Οικονομικών και Προμηθειών και έχουν καθοριστεί γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα και

επιτροπές

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

της προγραμματικής σύμβασης είναι ο στατικός έλεγχος κατασκευής εξ οπλισμένου σκυροδέματος,

του κτιρίου του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου και των βοηθητικών του κτιρίων

(μηχανοστασίου και αίθουσας ενόργανης γυμναστικής).

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 64.080,72  ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται ως εξής:

Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-

6737.018 των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2022 και 2023.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι (6)  μήνες,  σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που

ακολουθεί:

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μελέτη Στατικής επάρκειας
Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου

Μελέτη Στατικής επάρκειας
Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου

1

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
(ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
από 10 έως 20 έτη
εμπειρίας)

450,00 € 1,26 3 37.422,00 € 37.422,00 €

2
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(από 10 έως 20 έτη
εμπειρίας)

450,00 € 1,26 3 37.422,00 € 37.422,00 €

3
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ (από 10 έως
20 έτη εμπειρίας)

450,00 € 1,26 2 24.948,00 € 24.948,00 €

Συνολικό κόστος δαπανών 8 99.792,00 € 99.792,00 €

Τελικό κόστος 99.792,00 € 99.792,00 €
Φ.Π.Α. 24% 23.950,08 € 23.950,08 €
Γενικό Σύνολο 8 123.742,08 € 123.742,08 €

Α/Α ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
(βάσει ΦΕΚ 2519/Β/2017)

ΤΚ

(βάσει της υπ. Αριθμ.
πρωτ. 89943/02.04.2021

εγκυκλίου
αναπροσαρμογής ΤΚ)
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Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι  ένα (1) επιπλέον έτος με συμφωνία των συμβαλλομένων και

με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση

της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, την έγκριση των όρων αυτής και τον ορισμό τακτικών και

αναπληρωματικών μελών του Δήμου για τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της

Σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- τις διατάξεις του άρθου 100 του Ν.3852/2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- το αριθμ. πρωτ: 21305/12.12.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

- το αριθμ. πρωτ. 21754/14.12.2022 έγγραφο Δήμου Λαυρεωτικής

- το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και τα παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτού

- την εγγεγραμμένη πίστωσης στον ΚΑ δαπανών ΚΑ 00-6737.018

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της

εταιρείας «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» για εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας

Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου.

Β. Εγκρίνει τους όρους του συνημμένου στην παρούσα απόφαση Σχεδίου της Προγραμματικής

Σύμβασης και των παραρτημάτων Ι και ΙΙ,   μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Αναπτυξιακού

Οργανισμού ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’.

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

του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 58  του Ν.3852/2010  για την υπογραφή της προγραμματικής

σύμβασης.

δ. Εγκρίνει τη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης με τον ορισμό από το

Δήμο Λαυρεωτικής δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών, ως εξής:

Στάδια
Μήνες 1 2 3 4 5 6

ΣΤΑΔΙΟ Α': Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης,
στόχοι και προτεραιότητες

*

ΣΤΑΔΙΟ Β':  Γεωτεχνική Μελέτη * *
ΣΤΑΔΙΟ Γ': Μελέτη Στατικής Επάρκειας * * * * *

Μελέτη Στατικής επάρκειας Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου

Α Β
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    - Πρώτο μέλος: κα Δήμητρα Πάλλη, με αναπληρωματικό μέλος τον κο Ιωάννη Αδάμη

    - Δεύτερο μέλος: κο Ιωάννη Λιέπουρη, με αναπληρωματικό μέλος τον κο Φώτιο Γκίκα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 12 του ν.4412/2016

Μεταξύ

Του ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Και της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ:

«Μελέτη Στατικής Επάρκειας Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου»

Στο Λαύριο σήμερα …/.../…., ημέρα ……….. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

ð Το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία «Δήμος Λαυρεωτικής»  (Ο.Τ.Α.  α’  βαθμού),  που εδρεύει στο
Λαύριο,  Κουντουριώτη 1,  Λιμάνι Λαυρίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά.

ð Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» (με αριθμό ΓΕΜΗ 155877103000, ο οποίος
εδρεύει στη Λεωφ. Μαραθώνος, Θέση «Οινοποιείο», Πικέρμι, Τ.Κ. 19009 και  εκπροσωπείται
νόμιμα από την Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτού Παρασκευή Τατούλη, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 1/11.08.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Έχοντας υπόψη:

Α. Την κείμενη εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά:

1.  Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100
αυτού,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 179  του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133
Α΄/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

2. Των άρθρων 11,  12  του Ν.4412/2016  –  ΦΕΚ 147  Α΄/8-08-  2016  «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».

3. Του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών
θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις» και συγκεκριμένα του Άρθρου 40 περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α’ βαθμού.

4. Του Νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄ /11-03-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

5. Την έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 2447/
2012) καθώς και των τροποποιήσεων αυτού, όπως ισχύει.
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6. Του Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 21  των Λοιπών Διατάξεων (ΦΕΚ 104/Α’/30-5-
2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την αριθ.  πρωτ.  32287/32/1-11-1999  εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  για την σύνταξη
προγραμματικών συμβάσεων.

8. Τη με αριθ. πρωτ. 37260/16-6-2020 Εγκύκλιο 200 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση
και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση
διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)».

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 421/2021 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην
υπ’ αριθμ. πρωτ. 328/2022 πράξη Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

10. Την υπ’αριθμ.  πρωτ. 33/2022 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Περιστερίου
11. Τις υπ’αριθμ. πρωτ. 40/2022 και 43/2022 Αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο

Αγίας Παρασκευής.

Β. Τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Το υπ.  αρ.  …./…………..  έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Λαυρεωτικής σύμφωνα με το οποίο δε δύναται να εκπονήσει τις μελέτες των εν λόγω
έργων.

2. To υπ. αρ. …./………….. έγγραφο του Δημάρχου Λαυρεωτικής προς τον Αναπτυξιακό
Οργανισμό για την πρόταση συνεργασίας για τα παρόντα έργα και την πρόθεση σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης.

3. Το υπ’ αριθμ. …./……… έγγραφο του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. προς τον Δήμο Λαυρεωτικής για
την αποδοχή της συνεργασίας.

4. Την από 7-8-2020  σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός
Οργανισμός ΟΤΑ Α.Ε.» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» (Αρ. ΓΕΜΗ 155877103000).

5. Το με αριθμό 2882 ID εγγραφής της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.  στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/
Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με κωδικό
Διαύγειας 100061718.

6. Το από 28-09-2020  υπ’  αριθμ.  2  Πρακτικό Γ.Σ.  του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»,  με το οποίο εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής
Υπηρεσίας και Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, συστάθηκε η Τεχνική Υπηρεσία, με
προϊστάμενο και στελέχη όπως ο νόμος ορίζει.

7. Το από 05-05-2021  υπ’  αρίθμ.  4  Πρακτικό Γ.Σ.  του Αναπτυξιακού Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», με το οποίο τροποποιήθηκε το Καταστατικό του και
ορίστηκε ως εδαφική περιφέρεια της εταιρείας το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

8. Το υπ’ αριθμ. 01/07.01.2022 πρακτικό του Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α., με το οποίο
εγκρίθηκε η σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την πλήρωση της θέσης
Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως ο νόμος προβλέπει.

9. Την υπ. αριθμ.  ……………../………………. απόφαση του Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας και ορίστηκε εκπρόσωπος του στην Κοινή
Επιτροπή  Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης
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10. Την υπ.  αριθμ.  …../………………  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης και ορίστηκαν εκπρόσωποι
του στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης .

11. Την υπ.  αριθμ.  ……./…………..  (ΑΔΑ:  …………….)  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου
Λαυρεωτικής.

12. Το γεγονός ότι η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.  διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία
Οικονομικών και Προμηθειών και έχουν καθοριστεί γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα
όργανα και επιτροπές.

13. Το υπ’ αριθ. Εγγραφής 352932657  Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO9001:2015 που εφαρμόζει η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.

14. Το υπ’ αριθμ. Εγγραφής 352932657 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429:2008 που εφαρμόζει η
ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.

15. Σύμφωνα με την υπ’  αριθμ.  ……./……………..  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής σχετικά με την νομιμότητα της υπ’  αριθμ.  ……../……………………..  απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.

Γ. Και επειδή:

1. Το άρθρο 100 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), ορίζει στις παρ. 1,2 και 4, όπως αυτές ισχύουν ότι

«1.α) Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς

και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους,  οι δήμοι,  οι

περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και περιφερειών του άρθρου 101, οι

περιφερειακές ενώσεις δήμων (…) μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το

Δημόσιο (…) ή μεταξύ τους (…). Στο καθοριζόμενο, με την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του

ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο των

προγραμματικών συμβάσεων περιλαμβάνεται α. το αντικείμενο της σύμβασης, το

συγκεκριμένο έργο δηλαδή που θα παραχθεί, καθώς και ο σκοπός του β. ο προϋπολογισμός

της σύμβασης και οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές

υποχρεώσεις γ.  τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων δ.  η διάρκεια της

σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της ε.  το όργανο παρακολούθησης της

εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του στ.  οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που

παραβαίνει τους όρους της σύμβασης και ζ.  ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την

εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και οι λεπτομέρειες

καταβολής τους.  Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματικής σύμβασης,  ο κάθε

συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Το

όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης πρέπει απαραίτητα

να ορίζεται στις προγραμματικές συμβάσεις,  καθώς και οι αρμοδιότητες και οι ρήτρες σε

βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης. (…).

4. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων των συμβαλλομένων, επιτρέπεται η
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απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η μεταξύ τους

παραχώρηση χρήσης, ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων».

2. Ο ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄53)

ορίζει στο άρθρο 4, υπό τον τίτλο «Υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης

των Ο.Τ.Α.»  τα ακόλουθα:  «1.  Εκτός των περιπτώσεων ανάθεσης,  σύναψης,  εποπτείας και

επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων που ρυθμίζονται με ειδικότερες διατάξεις, οι ΟΤΑ α'

βαθμού, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες των τεχνικών τους

υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α'

87), μπορούν να συμβάλλονται με προγραμματική σύμβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη

σε θέματα που άπτονται των υπολοίπων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, με την

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήμων. Στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα έκδοσης

της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας και σε

περίπτωση έλλειψης Προϊστάμενου για οποιονδήποτε λόγο, από τον δήμαρχο. Αποφασιστικές

ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες,  οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα

μονομελή ή συλλογικά αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο δήμο (…).»

3. Περαιτέρω, στην αιτιολογική έκθεση του ως άνω άρθρου διαλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα

εξής: «Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι τεχνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

α΄και β΄βαθμού που δεν έχουν τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια, αλλά καλούνται

να υλοποιήσουν μελέτες και έργα,  για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο

τεχνικό προσωπικό, μπορούν, ύστερα από βεβαίωση του προϊσταμένου της οικείας τεχνικής

υπηρεσίας ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, ύστερα από βεβαίωση δημάρχου, να συνάπτουν

προγραμματική σύμβαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 με την Ελληνική

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,  τη Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ)  και τα Δίκτυα Δήμων,

εφόσον οι εν λόγω φορείς διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες. 3 Οι προγραμματικές συμβάσεις του

προηγούμενου εδαφίου μπορεί να εντάσσονται στα ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του

άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α΄201). Η εν λόγω ρύθμιση κατέστη επιβεβλημένη διότι, όπως

παρατηρείται κατά την τελευταία πενταετία, ενώ υπάρχει πληθώρα αναπτυξιακών

προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ,  ΠΔΕ ή άλλων πόρων,  η απορρόφηση κινείται σε επίπεδα

μικρότερα του τριάντα τοις εκατό (30%). Με τις προτεινόμενες διατάξεις αξιοποιείται η

υφιστάμενη λύση που δίνει το άρθρο 44  του ν.  4412/2016  και ορίζεται ότι οι τεχνικές

υπηρεσίες της ΕΕΤΑΑ, των Αναπτυξιακών Οργανισμών και των Δικτύων Δήμων δύνανται να
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υποκαθιστούν την τεχνική υπηρεσία του ενδιαφερόμενου ΟΤΑ για τις διαδικασίες σύναψης,

εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων, μέσω προγραμματικής

σύμβασης. Δίδεται η δυνατότητα ανάθεσης των τεχνικών υπηρεσιών οργανισμών τοπικής

αυτοδιοίκησης με συμβάσεις οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ αναθετουσών αρχών κατά το

άρθρο 12 του ίδιου νόμου.  Επιπλέον,  οι προτεινόμενες διατάξεις έχουν καταρτισθεί υπό το

πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 3 έως 17 του ν. 4412/2016 και αφού έχει εξασφαλιστεί η

συνδρομή των προϋποθέσεων περί οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ αναθετουσών αρχών που

θέτει το άρθρο 12 του ίδιου νόμου. Τούτο δε, συνεπάγεται ότι οι προτεινόμενες διατάξεις περί

της δυνατότητας σύναψης σύμβασης άνευ διαγωνιστικής διαδικασίας είναι σύμφωνες προς

το υπερέχον ενωσιακό δίκαιο (βλ. Πράξη 45/2018 ΕλΣυν, VII Τμήμα, σκ. 19, 20 και 21) (…).  Εν

κατακλείδι, με την παρούσα ρύθμιση ανατίθεται η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η

εποπτεία και η επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητάς των ΟΤΑ

στους προτεινόμενους φορείς και επιλύεται το μείζον ζήτημα της υποστελέχωσης με ειδικό

εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής

αυτοδιοίκησης, αφού η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών αποτελεί αναγκαία

προϋπόθεση για την απορρόφηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και λοιπών επενδυτικών

εργαλείων, μέσω των οποίων εκτελούνται άκρως απαραίτητα έργα τοπικής ανάπτυξης επ’

ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο βαθμός απορρόφησης

ευρωπαϊκών κονδυλίων θα παρέμενε αδικαιολόγητα χαμηλός, γεγονός που υποδηλοί

αδιαφορία εκ μέρους της χώρας μας για τα προσφερόμενα προγράμματα, με ότι αυτό

συνεπάγεται τόσο για την αναπτυξιακή προοπτική, όσο και για την εικόνα της χώρας μας προς

τους ευρωπαίους εταίρους και την τήρηση των αναληφθεισών υποχρεώσεων. Σημειώνεται δε,

πως το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη προωθεί στον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων την

πλήρωση χιλίων εξακοσίων είκοσι εννέα (1.629) θέσεων μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων

στους ΟΤΑ, πλην όμως το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προκηρύξεων αυτών έχει ορίζοντα

τετραετίας. Παρέλκει δε να αναφερθεί, πως λόγω της περιορισμένης δυνατότητας

προσλήψεων για την επαρκή τους στελέχωση, η υποβοήθηση των τεχνικών υπηρεσιών από το

προτεινόμενο σχήμα είναι η μόνη ρεαλιστικά εφαρμόσιμη λύση για την εξυπηρέτηση του

δημοσίου συμφέροντος, που εν προκειμένω εξειδικεύεται στην ανάπτυξη των δημοσίων

υποδομών στις περιοχές ευθύνης των ΟΤΑ και μάλιστα με μηδενική δημοσιονομική

επιβάρυνση».

4. Ο ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  Α΄147,  ορίζει στο άρθρο 44  αυτού,  υπό τον τίτλο

«Τεχνική Επάρκεια αναθετουσών Αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών», όπως
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αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/9.3.2021) ότι «1. Οι

αναθέτουσες αρχές που κρίνουν ότι δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια

είναι ελλιπής, μπορούν ιδίως: α) να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, κατά την έννοια

της παρ. 6 του άρθρου 12, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την

επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης, β) (…) 3. Η αναθέτουσα αρχή ευθύνεται έναντι

του κυρίου του έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων της και έναντι των τρίτων

ευθύνεται εις ολόκληρον με τον κύριο του έργου.  Αν στην προγραμματική σύμβαση δεν

ορίζεται διαφορετικά, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον κύριο του έργου έναντι των

τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της έως τη λήξη της σύμβασης. Τα αποφαινόμενα

όργανα καθορίζονται με την προγραμματική σύμβαση

5. Στην αιτιολογική έκθεση του ν.4782/2021 αναφέρονται για την προμνησθείσα τροποποιητική

ρύθμιση του άρθρου 9 τα εξής: «Με το άρθρο 9 προβλέπεται ότι οι ίδιες οι αναθέτουσες αρχές

πρέπει να κρίνουν αν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική επάρκεια ή εάν η τεχνική τους

επάρκεια είναι ελλιπής, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών , ενώ υπό το

προηγούμενο καθεστώς ήταν απαραίτητη η έκδοση κοινής απόφασης του υπουργού

Υποδομών και Μεταφορών και του αρμόδιου καθ’ ύλην υπουργού. Η υφιστάμενη διαδικασία

έχει τύχει ελάχιστης εφαρμογής, καθώς έχει ενεργοποιηθεί μόνο  αποσπασματικά, για

μεμονωμένες αναθέτουσες αρχές, ενώ έχει δημιουργήσει ανυπέρβλητα εμπόδια στην

εκτέλεση έργων από μικρές αναθέτουσες αρχές (…)».

6. Ο προμνησθείς ν.4674/2020, όπως τροποποιήθηκε  από τον ν.4735/2020 ορίζει περαιτέρω στο

άρθρο 2, υπό τον τίτλο «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης», τα ακόλουθα: «1.

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί»)

είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού των ΟΤΑ, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου

συμφέροντος. Σκοπός των Αναπτυξιακών Οργανισμών είναι, ιδίως: α) η από κοινού με τους

ΟΤΑ εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, β) η

ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ, μέσω της επιστημονικής,

συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, γ) η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής, δ) η

υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της

Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ε) η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης,

στ) η εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και ζ) η

προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης,  η συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα και η

εφαρμογή των σχετικών πολιτικών. Η περιοχή παρέμβασης των Αναπτυξιακών Οργανισμών

καθορίζεται με το οικείο καταστατικό. Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί

Οργανισμοί αναλαμβάνουν την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν
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χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά

προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.  2. Στο μετοχικό

κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών μετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισμοί

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων. Είναι επίσης δυνατή η

συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης,  της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,

της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος,  της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και

Αυτοδιοίκησης και των δικτύων και των συνδέσμων Δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ

και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου,

αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών. Στο μετοχικό κεφάλαιο μπορούν

να συμμετέχουν και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιστημονικοί φορείς,

επιμελητήρια, φορείς συλλογικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και

οικονομικών συμφερόντων, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι

εκπροσωπούν αθροιστικά ποσοστό μικρότερο του τρία τοις εκατό (3%) (…) 3. Οι Αναπτυξιακοί

Οργανισμοί δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό

και δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α'  65).  Η

λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των

ανωνύμων εταιρειών και η εποπτεία τους ασκείται με βάση τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α'

104),  υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων.  Οι εταιρείες του άρθρου αυτού:  α.

εμπίπτουν στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ'  της παραγράφου 5  του άρθρου 13  του

ν. 4314/2014 (Α'  265),  β.  μπορούν να συστήσουν ή να συμμετέχουν σε ομάδες τοπικής

δράσης, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 32 και του άρθρου 34

του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 (L 347/320), γ. μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές

συμβάσεις με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και μπορούν να ορίζονται τεχνικοί

σύμβουλοι Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής,

επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης, (…) θ. ορίζονται εξαρχής ως «οργανισμοί

δημοσίου δικαίου» για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147).

7. Στο άρθρο 12 του ν.  4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα

(άρθρο 12  της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)  ορίζεται ότι:  «3.  Μία αναθέτουσα αρχή που δεν ασκεί

έλεγχο κατά την έννοια της παραγράφου 1 σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου

μπορεί,  εντούτοις,  να αναθέσει δημόσια σύμβαση στο εν λόγω νομικό πρόσωπο χωρίς να

εφαρμόσει τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες

προϋποθέσεις:

α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί από κοινού με άλλες αναθέτουσες αρχές έλεγχο επί του εν λόγω

νομικού προσώπου ανάλογο εκείνου που ασκούν επί των δικών τους υπηρεσιών,
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β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού προσώπου διεξάγεται

κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από τις ελέγχουσες αναθέτουσες

αρχές ή άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές και

γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο,

εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή

δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται από διατάξεις νόμου και δεν ασκούν

αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

Για τους σκοπούς της περίπτωσης α΄ του πρώτου εδαφίου, οι αναθέτουσες αρχές ασκούν από

κοινού έλεγχο επί νομικού προσώπου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω

προϋποθέσεις:

α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του ελεγχόμενου νομικού προσώπου απαρτίζονται από

εκπροσώπους όλων των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν· το ίδιο φυσικό πρόσωπο

μπορεί να εκπροσωπεί πολλές ή όλες τις συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές,

β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να ασκούν από κοινού αποφασιστική επιρροή

στους στρατηγικούς στόχους και τις σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού

προσώπου και

8. γ)  το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο δεν επιδιώκει συμφέροντα αντίθετα από αυτά των

αναθετουσών αρχών που το ελέγχουν».

9. Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, όπως αυτές διευκρινίζονται και με τα

προπαρασκευαστικά νομικά κείμενα ψήφισής τους, συνάγονται τα ακόλουθα: Εκτιμώντας ότι

η εύρυθμη λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση

για την απορρόφηση πληθώρας διαθέσιμων κονδυλίων προγραμμάτων και λοιπών

επενδυτικών εργαλείων τοπικής ανάπτυξης και λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη

δυνατότητα προσλήψεων για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης τους, ο νομοθέτης

διεύρυνε από το 2020 και εντεύθεν με τις διατάξεις των νόμων 4674/2020 και 4782/2021 την

δυνατότητα των Ο.Τ.Α.  να αναθέτουν την υποστήριξη των τεχνικών τους υπηρεσιών μέσω

προγραμματικής σύμβασης, σε φορείς – αναθέτουσες αρχές- που προσδιορίζονται στο άρθρο

100 του ν.3852/2010. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής

Αυτοδιοίκησης οι οποίοι είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού των ΟΤΑ, και λειτουργούν

υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

10. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ με την επωνυμία «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» έχει συσταθεί με το υπ’

αριθ. 13209/2020 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Κρωπίας, Σωτηρίας Κατσούδα, δυνάμει

των ως άνω διατάξεων του άρθρου 2  του ν.  4674/2020,  νομίμως καταχωρημένο στο ΓΕΜΗ

(αριθ. καταχώρισης 2272953/9-12-2020). Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της
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«ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε στα τριάντα έτη, αρχής γενομένης από

την νόμιμη καταχώρισή της στο ΓΕΜΗ.

Μεταξύ άλλων ,  ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ,  με την επωνυμία «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»,

σύμφωνα με τον συστατικό νόμο που διέπει τη λειτουργία του,".......θ. ορίζεται εξαρχής

ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου» για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄

147)......(άρθρο 2 Ν.4674/2020)" και κατά συνέπεια αποτελεί αναθέτουσα αρχή. (...ως

«αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί

δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή

περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές

κατά την έννοια του άρθρου 223 και β) ως «αναθέτοντες φορείς» νοούνται οι αναθέτοντες

φορείς κατά την έννοια του άρθρου 224...άρθρο 1 Ν.4412/2016).

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» έχει εγκεκριμένο

Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμό Λειτουργίας (απόφαση  2/28.09.2020 ΓΣ)

και συγκροτημένα γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα και επιτροπές. Ο Οργανισμός

διαρθρώνεται σε τρεις (3) διευθύνσεις α) Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης και

Συγχρηματοδοτούμενων έργων με τμήματα ι. οικονομικού/λογιστηρίου ιι. Προμηθειών,

προγραμματισμού και διοίκησης ιιι. Προβολής και συνεργασιών iv. Αγροτικής ανάπτυξης και

αλιείας. β) Διεύθυνση επιχειρησιακού σχεδιασμού με τμήματα ι. συμβουλευτικής και

καινοτομίας ιι. Παροχής υπηρεσιών γ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τμήματα ι. μελετών

ιι. Έργων ιιι. Υπηρεσιών και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης. Επίσης, με τον

ΟΕΥ έχουν εγκριθεί και λειτουργούν τρεις (3) επιτροπές και συγκεκριμένα ι. Επιτροπές

παραλαβής υπηρεσιών/ προμηθειών/ έργων/ μελετών ιι. Επιτροπή Αναπτυξιακού

Σχεδιασμού ιιι. Επιτροπή αξιολόγησης προσωπικού. O Οργανισμός διαθέτει άρτια στελέχωση

στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες

αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την Επιχειρησιακή Ικανότητα Ωρίμανσης και

Υλοποίησης «Έργων», καθώς και των επιμέρους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων βάσει

του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας,

Οργανογράμματος και Κανονισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών της Εταιρείας. Ο Οργανισμός

έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμός, Προγραμματισμός,

Εκπόνηση, Προώθηση, Διαχείριση και Υλοποίηση χρηματοδοτούμενων και

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

δημόσιου χαρακτήρα (δημόσιες συμβάσεις) 1. Με τεχνικό αντικείμενο 2. Με αντικείμενο

προμηθειών και υπηρεσιών 3.  Λοιπών δράσεων με αυτεπιστασία που υποστηρίζουν την

τοπική αναπτυξιακή διαδικασία, ενημέρωση, πληροφόρηση, επιστημονική και τεχνική



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 56 από 84

στήριξη των φορέων ,  των επιχειρήσεων και των πολιτών της περιοχής δράσης της (αριθμ.

Πιστοποιητικού 352932657 ημ/νια έκδοσης 17.12.2020 και ημ/νια λήξης 16.12.2023). Ο

Οργανισμός έχει πιστοποιηθεί με ΕΛΟΤ 1429:2008 με τύπο επιβεβαίωσης Α’,  Β’  και Γ’  στο

επίπεδο «Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Εκπόνηση, Προώθηση, Διαχείριση και Υλοποίηση

χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έργων, μελετών,

προμηθειών και υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα (δημόσιες συμβάσεις) 1. Με τεχνικό

αντικείμενο 2. Με αντικείμενο προμηθειών και υπηρεσιών 3. Λοιπών δράσεων με

αυτεπιστασία που υποστηρίζουν την τοπική αναπτυξιακή διαδικασία, ενημέρωση,

πληροφόρηση,  επιστημονική και τεχνική στήριξη των φορέων ,  των επιχειρήσεων και των

πολιτών της περιοχής δράσης της. (αριθμ. Πιστοποιητικού 352932657-ΜC ημ/νια έκδοσης

17.12.2020 και ημ/νια λήξης 16.12.2023).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού του, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»

έχει, μεταξύ άλλων ως σκοπούς (1) την επιστημονική, συμβουλευτική, διοικητική και τεχνική

υποστήριξη ΟΤΑ α’  και β’  βαθμού,  για την υλοποίηση των αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων

τους και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, με στόχο την υλοποίηση της αναπτυξιακής

πολιτικής τους, την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών ΟΤΑ α’ και β’

βαθμού, προκειμένου να καταστεί εφικτή η βιώσιμη ανάπτυξη και να βελτιστοποιηθεί η

ποιότητα ζωής των πολιτών,  (4)  την  εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών μέσω της

αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και της διαχείρισης αναπτυξιακών, επενδυτικών και

ειδικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και η

ωρίμανση έργων υποδομής (οριζόμενη ως η περίοδος της προπαρασκευής του έργου που

καλύπτει χρονικά όλο το φάσμα σχεδιασμού, της σύνταξης μελετών, τη λήψη απαιτούμενων

αδειοδοτήσεων,  την εξασφάλιση πόρων κ.α.,  η οποία ξεκινάει από τον γενικό

προγραμματισμό και καταλήγει στη διακήρυξη της δημοπρασίας),  ενώ (17) δύναται να

συμμετέχει σε Προγραμματικές Συμβάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού του, ως εδαφική περιφέρεια της εταιρείας ορίζεται

η εδαφική περιφέρεια των δήμων μετόχων και η εδαφική περιφέρεια της Αττικής και το

σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ενώ μέτοχοι του Αναπτυξιακού Οργανισμού αποτελούν

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΝΠΔΔ (ΟΤΑ A ΄βαθμού).

11. Στον εγκεκριμένο ΟΕΥ του Δήμου Λαυρεωτικής προβλέπεται η λειτουργία Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών,  η οποία είναι αρμόδια,  μεταξύ άλλων για την μελέτη,  εκτέλεση και

συντήρηση κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας

σύναψης,  την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου,  μελέτης και λοιπών

συναφών τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών απαιτείται, η αρμόδια τεχνική υπηρεσία
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κάθε αναθέτουσας αρχής να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση που περιλαμβάνει, ιδίως, τον

ελάχιστο αριθμό προσωπικού της και τα προσόντα αυτών (ειδικότητες,  εμπειρία κ.λπ.),  να

μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα/στις προς ανάθεση έργα/μελέτες, ανάλογα με την

εκτιμώμενη αξία, το είδος, την κατηγορία τους, το μέγεθος και την πολυπλοκότητά τους.

12. Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας,

διαθέτει οργανωμένη τεχνική υπηρεσία καθώς και τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα

προκειμένου να αναλάβει τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου «Μελέτη Στατικής

Επάρκειας Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου». Διαθέτει επίσης τον απαιτούμενο σύγχρονο

τεχνικό εξοπλισμό, τον κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού και

συνεργατών,  σύμφωνα με την νομοθεσία που τη διέπει,  προκειμένου να αναλάβει

αρμοδιότητες εκτέλεσης μελετών.

13. Με τα ως άνω αναφερόμενα νομικά και πραγματικά περιστατικά, η εν θέματι προγραμματική

σύμβαση πληροί τις διατάξεις των άρθρων 100 του ν.3852/2010 και 12 παρ. 3 του ν.4412/2016

καθώς:  i)  συντρέχει αδυναμία του Δήμου Λαυρεωτικής να εκπονήσει τις μελέτες που

συνιστούν τα αντικείμενα της προγραμματικής σύμβασης, ενόψει του μειωμένου, σε σχέση με

τις απαιτήσεις του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος,  προσωπικού της Τεχνικής του

Υπηρεσίας, σε συνδυασμό με τα συγκεκριμένα – μικρά χρονοδιαγράμματα που επιβάλλει το

χρηματοδοτικό εργαλείο στο οποίο έχει ενταχθεί το εν λόγω έργο.  Ii)  H  προγραμματική

σύμβαση έχει συναφθεί αποκλειστικά μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της «ΕΥΔΗΜΟΣ

Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ήτοι χωρίς την συμμετοχή ιδιώτη, οι

οποίες αποτελούν αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 2  του ν.4412/2016  και

έχουν ως κοινό σκοπό την ανάπτυξη της κοινής,  κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτεται

γεωγραφικής περιοχής ευθύνης τους. Η «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού

Δικαίου,  ειδικού σκοπού,  είναι άμεσα επιφορτισμένη με την δημόσια αποστολή της

προώθησης αναπτυξιακών πολιτικών στην περιοχή της καταστατικής της παρέμβασης και

υπηρετεί εκ του συστατικού της νόμου το δημόσιο συμφέρον. Η υλοποίηση δε, της εν λόγω

συνεργασίας, ενόψει του αντικειμένου της εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου

συμφέροντος, στο μέτρο που επιδιώκεται η βελτίωση και η επιτάχυνση του έργου της Τεχνικής

Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής  και κατ’ επέκταση η απορρόφηση πόρων για την

ανάπτυξη των υποδομών του με την τεχνική συνδρομή της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»,  στο μετοχικό

κεφάλαιο της οποίας δεν συμμετέχει κανένας ιδιώτης. Iii) Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός

«ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» διεξάγει περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του κατά την

εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή  άλλα

νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές όπως προκύπτει από την
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υπ’ αριθμ. 61/2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.».

iv)  Τέλος,  με τη σύναψη της προγραμματικής αυτής σύμβασης κανένας ιδιωτικός πάροχος

υπηρεσιών δεν περιέρχεται σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών του, δεδομένου

ότι ο εν λόγω Αναπτυξιακός Οργανισμός, ως αναθέτουσα αρχή, κατά τους όρους του άρθρου

2 παρ.1 του ν.4412/2016, οφείλει κατά τις συναλλαγές της με τρίτους, οι οποίες είναι δυνητικά

αναγκαίες για την επιτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται να τηρεί απαρέγκλιτα τις

διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ενόψει των προεκτεθέντων, η εν θέματι

προγραμματική σύμβαση καθιερώνει «οριζόντια συνεργασία μεταξύ αναθετουσών αρχών»

σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του ν.4412/2016, και εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του

νόμου αυτού.

Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Λαυρεωτικής και η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.-  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  προβαίνουν κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα στη σύναψη της παρούσας

Προγραμματικής Σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει:

· Προοίμιο

· Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

· Περιοχή Εκτέλεσης του Έργου

· Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης

· Φορέας Διοικητικής υποστήριξης και επίβλεψης του έργου

· Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

· Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών

· Λοιπές Ευθύνες

· Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

· Αντισυμβατική συμπεριφορά- συνέπειες

· Τελικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι ο στατικός έλεγχος κατασκευής εξ

οπλισμένου σκυροδέματος, του κτιρίου του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου και των

βοηθητικών του κτιρίων (μηχανοστασίου και αίθουσας ενόργανης γυμναστικής).
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Πρόκειται να ελεγθεί στατικά ο φέρων οργανισμός οπλισμένου σκυροδέματος (υποστηλώματα,

τοιχεία,  δοκοί,  πλάκες,  θεμελίωση κ.α.)  με σκοπό να κριθεί η φέρουσα ικανότητά του.  Ο εν λόγω

έλεγχος είναι απαραίτητος για τη διερεύνηση της στατικής επάρκειας των κατασκευών,  για την

ολοκλήρωση της νομιμοποίησής της μέσω περαίωσης της υπαγωγής στον Ν. 4178/13 καθώς και για

την έκδοση νέας οικοδομικής άδειας για την κατασκευή του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση,

συντήρηση και ανακατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου».

Ο στατικός έλεγχος της κατασκευής θα βασιστεί στα ακόλουθα τρία στοιχεία όπως αυτά

προβλέπονται και περιγράφονται στον ΚΑΝΕΠΕ (κεφ. 3) και στο ΦΕΚ Β’1643/11.05.2018 με το οποίο

ορίζονται οι προδιαγραφές των μελετών στατικής επάρκειας:

1. Έκθεση συλλογής στοιχείων και πληροφοριών

2. Έκθεση αποτύπωσης – τεκμηρίωσης

3. Γενικά σχέδια αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού.

Τα παραπάνω δεν είναι αντικείμενο του εν λόγω στατικού ελέγχου,  έχουν εκτελεστεί από

εξειδικευμένο εργαστήριο έχον τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη διενέργεια των απαιτούμενων

ελέγχων και διερευνήσεων των χαρακτηριστικών των υλικών του φέροντος οργανισμού και θα

παραδοθούν στον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  από τον Δήμο Λαυρεωτικής  έτσι

ώστε να ξεκινήσει η εκπόνηση της μελέτης στατικής επάρκειας.

Η ανωτέρω διαδικασία κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική καθώς το κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου

Λαυρίου έχει κατασκευαστεί χωρίς οικοδομική άδεια και συνεπώς εγκεκριμένη στατική μελέτη, ενώ

ύστερα από έλεγχο της στατικής μελέτης που χορηγήθηκε από τη ΓΓΑ προέκυψε ότι αυτή είναι

ελλιπής (απουσιάζουν σημαντικά οπλισμικά και ξυλοτυπικά στοιχεία καθώς και τεύχη υπολογισμών).

Η σπουδαιότητα της διενέργειας της υπό εξέταση μελέτης στατικής επάρκειας προκύπτει από τα

παρακάτω:

Α. Εξετάζεται ένα κτίριο το οποίο συμπληρώνει σύντομα τα ¾ του συμβατικού τεχνικού χρόνου ζωής

των 50 ετών (από το 1985).

Β.  Βρίσκεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τη θάλασσα με ότι αυτό συνεπάγεται για την

ανθεκτικότητα του σκελετού Ω/Σ.

Γ. Δεν υπάρχει τεύχος στατικών υπολογισμών και η στατική μελέτη κατασκευής είναι ελλιπής.

Δ. Τα αποτελέσματα της ΜΣΕ της μεταλλικής στέγης που εκπονήθηκε εντός του 2021 υπέδειξαν την

ανεπάρκεια αυτής αλλά από την αποτύπωση προέκυψε επίσης μη σωστή/ολοκληρωμένη εφαρμογή

της ήδη ελλιπούς στατικής μελέτης (π.χ. απουσία εφεδράνων στις στηρίξεις των ζευκτών).
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Εκ των ανωτέρω προκύπτει η αναγκαιότητα ωρίμανσης της ως άνω μελέτης, η οποία είναι ενταγμένη

στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής και για την οποία έχει δεσμευτεί πίστωση στον

προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής με ΚΑΕ 006737018.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

1. Μελέτη Στατικής Επάρκειας του σκελετού οπλισμένου σκυροδέματος

2. Γεωτεχνική Μελέτη (γεωτεχνική αναγνώριση, περιγραφή εδάφους θεμελίωσης, παροχή

γεωτεχνικών στοιχείων εδάφους για την εκπόνηση Μ.Σ.Ε.).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ:

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ του σκελετού οπλισμένου σκυροδέματος

· Τεύχη στατικών υπολογισμών

· Στατικά σχέδια

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

· Γεωτεχνική αναγνώριση/Τεύχος παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της

γεωτεχνικής αναγνώρισης

· Περιγραφή του εδάφους θεμελίωσης

· Παροχή γεωτεχνικών στοιχείων εδάφους για την εκπόνηση Μ.Σ.Ε.

· Διατύπωση προτάσεων

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την

υλοποίηση της μελέτης: «Μελέτη Στατικής Επάρκειας Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου» από τον

Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.» (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) για λογαριασμό του

Δήμου Λαυρεωτικής (ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ).

Συγκεκριμένα, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» , στο πλαίσιο της παρούσας, θα παραδώσει στον Δήμο Λαυρεωτικής

την κάτωθι εργασία:

1. Μελέτη Στατικής Επάρκειας του σκελετού οπλισμένου σκυροδέματος

2. Γεωτεχνική Μελέτη
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ΑΡΘΡΟ 4: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά το Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Λαυρεωτικής στη θέση ''  Νόρια -  ΑΚΕΛ''

Λαυρίου.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 64.080,72 €  (εξήντα

τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών),  στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο

Φ.Π.Α. (24%)  που αναλογεί,  και αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (δέσμευση πίστωσης στον

προϋπολογισμό  οικ. έτους 2022 του Δήμου Λαυρεωτικής με  ΚΑΕ 006737018).

Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του

Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος

πληρωμής στο όνομα του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ», σύμφωνα με τα στάδια υλοποίησης της μελέτης, ως κάτωθι:

· ΣΤΑΔΙΟ Α’: 20% του συνολικού προϋπολογισμού

· ΣΤΑΔΙΟ Β’: 40% του συνολικού προϋπολογισμού

· ΣΤΑΔΙΟ Γ’: 40% του συνολικού προϋπολογισμού

Κάθε αύξηση του κόστους των επιμέρους εργασιών ή της συμβατικής δαπάνης μετά την υπογραφή

των συμφωνητικών με τους μελετητές, βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 6 :  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Οι μελέτες θα εκπονηθούν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α  σύμφωνα με τις

διατάξεις που ισχύουν.

2.   Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό των

εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση

ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος του Δήμου Λαυρεωτικής για τη χρηματοδότηση του έργου.

3. Ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν ευθύνεται έναντι  άλλων προσώπων που δύνανται να εγείρουν αξιώσεις

από τον Φορέα Υλοποίησης.

4. Μετά την οριστική παραλαβή της μελέτης ο Δήμος Λαυρεωτικής αναλαμβάνει την ευθύνη για τις

διαδικασίες ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της μελέτης,  με δικές του δαπάνες και ευθύνη.
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ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται

έως έξι μήνες (6). Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση του έργου μέχρι την

οριστική παραλαβή του.  Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1)  επιπλέον έτος με

συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του

άρθρου 10.

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο

Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη

συμφωνία των συμβαλλομένων,  κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής

Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν

συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Το έργο θα παραδοθεί κατά τμήματα, ως κάτωθι:

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, στόχοι και προτεραιότητες.

ΣΤΑΔΙΟ Β΄: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

· Γεωτεχνική αναγνώριση/Τεύχος παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της

γεωτεχνικής αναγνώρισης

· Περιγραφή του εδάφους θεμελίωσης

· Παροχή γεωτεχνικών στοιχείων εδάφους για την εκπόνηση Μ.Σ.Ε.

· Διατύπωση προτάσεων

ΣΤΑΔΙΟ Γ’: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ του σκελετού οπλισμένου σκυροδέματος

· Τεύχη στατικών υπολογισμών

· Στατικά σχέδια

Το χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων ανά στάδιο έχει ως κάτωθι:

· Α΄ Στάδιο: Έως έναν (1) μήνα από την υπογραφή της παρούσας

· Β΄ Στάδιο: Έως δύο (2) μήνες  από την υπογραφή της παρούσας

· Γ΄ Στάδιο: Έως έξι (6) μήνες  από την υπογραφή της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
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   Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει:

· Να εκπονήσει, να ελέγξει, να θεωρήσει και να εγκρίνει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες που

θα απαιτηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις προβλεπόμενες διαδικασίες της

παρούσης.

· Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση στους αντισυμβαλλόμενους και στους εμπλεκόμενους

αρμόδιους φορείς, όποτε αυτό του ζητηθεί.

· Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο.

· Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό  προκειμένου να διασφαλιστεί η

αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση των μελετών,  στις

προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

· Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται , καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα

διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση των

μελετών.

· Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης των

μελετών.

· Να ορίσει τον εκπρόσωπο του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

του άρθρου 10.

· Να παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από υπάλληλό

του.

· Να αποστέλλει  στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Λαυρεωτικής κάθε πιστοποίηση

δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση του ιδίου με επισυναπτόμενα τα

τιμολόγια και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, σε τρία επικυρωμένα

(3) αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

· Την εν γένει συνεχή ενημέρωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής

για όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου.

Β.   Ο Δήμος Λαυρεωτικής αναλαμβάνει:

1. Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό

προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης.

2. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

του άρθρου 10.

3. Την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πληρωμή του οικονομικού αντικειμένου της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 9:  ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
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Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων,  για τη μη

έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων,

συμπεριλαμβανομένου του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α., σχετιζομένων, είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και

τη χρήση των χώρων παρέμβασης, είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και

εγκρίσεων και τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.

Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του και

γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου  και την

από αυτόν απορρόφηση των πιστώσεων.

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο (2) στελέχη του Δήμου

Λαυρεωτικής με τους αναπληρωτές τους,  οι οποίοι ορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή  του

Δήμου Λαυρεωτικής,  β) ένα (1) στέλεχος του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του οι οποίοι

ορίζονται από το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.

3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους

αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού

– πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση

της προγραμματικής σύμβασης

γ) ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης της μελέτης.

δ) εισηγείται αιτιολογημένα στην Οικονομική Επιτροπή για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της

προγραμματικής σύμβασης.

4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου της και

με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά

μέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από  την ημερομηνία συνεδρίασης.

5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω

και ένα τακτικό μέλος της.
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6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. ή στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της ή με

τηλεδιάσκεψη. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής

τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου των

μελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των

παρόντων μελών της

7.  Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών

εκτελεί υπάλληλος του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης

προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν

την τροποποίηση.  Για την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των

συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση.

2.Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης δεν

επιτρέπονται.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους

λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των

αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.

2. Το αντικείμενο της παρούσας δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, συνεπεία της

συνεργασίας των δύο φορέων.  Από την τυχόν τροποποίηση δεν δύναται να αυξηθεί το

οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 13 :  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων

της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
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ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης ή επέκτασή της, λόγω ανάγκης εκτέλεσης

συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από

εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της

Κοινής Επιτροπής,  τα οποία αποφασίζουν σχετικά και στη συνέχεια υποβάλλουν την

απόφασή τους για έγκριση στα αρμόδια συλλογικά όργανα των αντισυμβαλλομένων.

2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων

από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την

Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή

από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των

συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση

δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.

3. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι

ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε

από τα συμβαλλόμενα μέρη,  παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη

σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους.

4. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού αντικειμένου της

σύμβασης που θα ανατίθεται κατά περίπτωση και θα αναλαμβάνει η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε., πάνω

από 30 εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί

από την ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. να καταβάλλει για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι

και 30 ημέρες,  ποινική ρήτρα ίση με το δύο τοις χιλίοις (2‰) της συμβατικής αμοιβής και

μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 6% της συμβατικής αμοιβής αυτού.

5. Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και

καταβολής των αναγκαίων πόρων,  οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις

χρηματοδοτήσεις όπως ορίσθηκαν κατά συγκεκριμένες φάσεις (άρθρο 4 της παρούσας

Σύμβασης). Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών μετά την έγκριση πληρωμής από

την Κοινή Επιτροπή (Κ.Ε.),  αποτελεί αιτία για αναστολή εργασιών και καταβολή τόκων

υπερημερίας με ημερομηνία έναρξης 60 ημέρες μετά την εγκριτική απόφαση πληρωμής από

την Κ.Ε. της σύμβασης. Κατά την περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, χορηγείται ισόχρονη

παράταση στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις.

6. Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της ΕΥΔΗΜΟΣ

Α.Ε., για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική της

υπαιτιότητα.
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7. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να παραδώσει

όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει,

τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Λαυρεωτικής.

8. Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και

καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις

υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει.

9. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της η συλλογή και επεξεργασία

τυχόν προσωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω γίνεται σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα

ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και

διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, ως κάθε φορά ισχύει.

10. Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του

συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν

μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των

οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε

συμβαλλόμενος από δύο (2).

Οι συμβαλλόμενοι

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 68 από 84

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μελέτη Στατικής επάρκειας
Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου

Μελέτη Στατικής επάρκειας
Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου

1

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
(ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
από 10 έως 20 έτη
εμπειρίας)

450,00 € 1,26 3 37.422,00 € 37.422,00 €

2
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(από 10 έως 20 έτη
εμπειρίας)

450,00 € 1,26 3 37.422,00 € 37.422,00 €

3
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ (από 10 έως
20 έτη εμπειρίας)

450,00 € 1,26 2 24.948,00 € 24.948,00 €

Συνολικό κόστος δαπανών 8 99.792,00 € 99.792,00 €

Τελικό κόστος 99.792,00 € 99.792,00 €
Φ.Π.Α. 24% 23.950,08 € 23.950,08 €
Γενικό Σύνολο 8 123.742,08 € 123.742,08 €

Α/Α ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
(βάσει ΦΕΚ 2519/Β/2017)

ΤΚ

(βάσει της υπ. Αριθμ.
πρωτ. 89943/02.04.2021

εγκυκλίου
αναπροσαρμογής ΤΚ)
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Μονάδα
μέτρησης Αρ. Μοναδιαίο

κόστος
Συνολικό

κόστος

Υπεργολ
αβία;

(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

46.804,71 € Σύνολο άμεσων επιλέξιμων δαπανών

44.297,47 €
Αθροίζονται οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες με την ένδειξη "ΌΧΙ"
στη στήλη "Υπεργολαβία"

0,00 €
Αθροίζονται οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες με την ένδειξη "ΝΑΙ"
στη στήλη "Υπεργολαβία"

2.507,24 €

Α.1
Δαπάνες Επιστημονικού προσωπικού Φορέα
Υλοποίησης Ανθρωποημέρα 2101,10 44.297,47 €

Α.1.1 Τακτικό προσωπικό Ανθρωποημέρα 0,00 0,00 € ΌΧΙ

Τα στοιχεία προέρχονται από τη λίστα προσωπικού και
αφορούν στο τακτικό επιστημονικό προσωπικό, που
απασχολείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της
προγραμματικής σύμβασης. Η απασχόληση
παρακολουθείται με φύλλα χρονοχρέωσης

Α.1.2
Έκτακτο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου
χρόνου Ανθρωποημέρα 0,00 0,00 € ΌΧΙ

Τα στοιχεία προέρχονται από τη λίστα προσωπικού και
αφορούν στο έκακτο επιστημονικό προσωπικό με
σύμβαση ορισμένου χρόνου, που απασχολείται
αποκλειστικά για τις ανάγκες της προγραμματικής
σύμβασης. Η απασχόληση παρακολουθείται με φύλλα
χρονοχρέωσης

Α.1.3.1
Έκτακτο προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου
για τις ανάγκες της συγκεκριμένης σύμβασης Ανθρωποημέρα 2101,10 44.297,47 € ΌΧΙ

Τα στοιχεία προέρχονται από τη λίστα προσωπικού και
αφορούν στο έκακτο επιστημονικό προσωπικό με
σύμβαση μίσθωσης έργου, που απασχολείται
αποκλειστικά για τις ανάγκες της προγραμματικής
σύμβασης.

Α.2 Λειτουργικές δαπάνες σε άμεση σχέση με την ΠΣ 2.507,24 € ΌΧΙ

Λειτουργικές Δαπάνες του Φορέα Υλοποίησης σε άμεση
σχέση με την Π.Σ. πχ. Έξοδα έδρας, δαπάνες για γραφική
ύλη, φωτοτυπίες, τηλέφωνο, θέρμανση, μετακινήσεις
επιστημονικού προσωπικού κ.α. έως σταθερό ποσοστό
5.66%

Α.3 Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες/Υπεργολαβίες Κ.Α. 3,00 0,00 € ΝΑΙ

Αφορά σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών από
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, αποκλειστικά για τις
ανάγκες της προγραμματικής σύμβασης. Κατά την
υλοποίηση, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών
ανάθεσης. Υπεργολαβία. Να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητά
της στον πίνακα υπεργολαβιών, καθώς και οι
απαιτούμενες ειδικότητες των εξωτερικών συνεργατών

6.644,62 € Σύνολο έμμεσων επιλέξιμων δαπανών
Ε. Έμμεσες δαπάνες 6.644,62 €

Ε.1.1 6.644,62 € ΌΧΙ

Δαπάνες του Φορέα Υλοποίησης, που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνήθους
λειτουργίας του. Σταθερό ποσοστό έως 15% των
επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού χωρίς να
υπάρξει απαίτηση να γίνει υπολογισμός για τον
προσδιορισμό του εφαρμοζόμενου ποσοστού. Στις
άμεσες δαπάνες προσωπικού που χρησιμοποιούνται ως
βάση υπολογισμού δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν Φ.Π.Α.,
έστω κι αν αυτός είναι επιλέξιμη δαπάνη.

53.449,33 €

64.080,72 €

Το ΦΠΑ υπολογίζεται για τις
• Υπεργολαβίες
• Δαπάνες Επιστημονικού προσωπικού Φορέα
Υλοποίησης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Ε)

Έμμεσες δαπάνες

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α./ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Α+Ε)

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Α)

Συμπληρωματικές πληροφορίες δαπανών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ/ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Α+Ε)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Μελέτη Στατικής επάρκειας Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελετών και κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του

ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ανάπλαση Αθηνών – Σουνίου και κατασκευή OPEN

MALL»

Αρ. Πρωτ: 382/2022

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού Τοπικής  Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου

Δήμου Λαυρεωτικής λόγω μη επάρκειας προσωπικού – διαπίστωση αδυναμίας

Δικαιούχος Ανθρωπο- Κόστος ανθρωπο- ΣΥΝΟΛΟ
ΟΤΑ/ΔΕΥΑ/κλπ ημέρες ημέρας

Α.1.1 Τακτικό προσωπικό
0,00 0,00 €

Α.1.2 Έκτακτο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου 0,00 0,00 €

Α.1.3.2 Έκτακτο προσωπικό με σύμβαση έργου για τις ανάγκες της συγκεκριμένης σύμβασης 267,09 44.297,47 €

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
>10 ετών

ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. για ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
90,00

140,00 €
12.600,00 €

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
>20 ετών

ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. για ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
91,00

200,00 €
18.200,00 €

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ
>10 ετών

ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. για ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
62,00

140,00 €
8.680,00 €

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ
>20 ετών

ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. για ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
24,09

200,00 €
4.817,47 €

Α.1 Δαπάνες Επιστημονικού προσωπικού Φορέα Υλοποίησης 44.297,47 €

 ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ

Στάδια
Μήνες 1 2 3 4 5 6

ΣΤΑΔΙΟ Α': Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης,
στόχοι και προτεραιότητες

*

ΣΤΑΔΙΟ Β':  Γεωτεχνική Μελέτη * *
ΣΤΑΔΙΟ Γ': Μελέτη Στατικής Επάρκειας * * * * *

Μελέτη Στατικής επάρκειας Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου

Α Β
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Αρ. Απόφ.: 383/2022

Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και

εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού Τοπικής  Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Λαυρεωτικής

λόγω μη επάρκειας προσωπικού – διαπίστωση αδυναμίας» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1  του άρθρου 61  του ν.  3979/2011  (Α΄ 138),  όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020 (Α’ 53):

‘’1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση

δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση

συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων

υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων

πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον

προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το

αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές

παρέχονται.’’.

Στην Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου,  η οποία έχει την ευθύνη αποκατάστασης

βλαβών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και γενικά των δημοτικών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

χώρων των πόλεων Λαυρίου και Κερατέας και της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου,  δεν υπηρετεί

επαρκής αριθμός μόνιμου προσωπικού.

Στο υπ’  αριθμ.  πρωτ:  21147/08.12.2022 έγγραφο Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την

αναγκαιότητα εκτέλεσης εργασιών για την συντήρηση και την αποκατάσταση ζημιών των

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτηριακών χώρων, καθώς και των εγκαταστάσεων φωτισμού των

κοινόχρηστων χώρων της Τ.Κ.  Αγίου Κωνσταντίνου,  το Τμήμα Η/Μ Εφαρμογών και

Ηλεκτροφωτισμού απάντησε ότι αδυνατεί να ανταπεξέλθει λόγω έλλειψης επαρκούς ειδικευμένου

προσωπικού και φόρτου εργασίας.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022 έχει εγγραφεί

πίστωση στον ΚΑ δαπανών 20-6262.009 ‘’συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων

ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων Τ. Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου’’.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να διαπιστώσει την αδυναμία

εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων

ηλεκτροφωτισμού Τοπικής  Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Λαυρεωτικής και να αποφασίσει

σχετικά με την ανάθεση των εργασιών σε ιδιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
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για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

61  του Ν.  3979/2011,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της παρ.  14  του άρθρου 6  του

Ν.4071/2012.

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 20-6262.009

- Το από 13.12.2022 έγγραφο του Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών & Συγκοινωνιών

- Το γεγονός ότι η Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην εκτέλεση

εργασιών συντήρησης για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού

σε όλη την έκταση του Δήμου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α.  Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών

των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτηριακών χώρων, καθώς και των εγκαταστάσεων φωτισμού

των κοινόχρηστων χώρων της Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου, από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου

Λαυρεωτικής.

Β. Εγκρίνει την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών σε ιδιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης

νομοθεσίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης και οι ακριβείς υπηρεσίες θα καθοριστούν στη σχετική μελέτη

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Δημοτικής Μονοπρόσωπης

Εταιρείας Ακινήτων (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) οικονομικού έτους 2023

Αρ. Απόφ.: 384/2022

Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας
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διάταξης περί «έγκρισης του προϋπολογισμού της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Ακινήτων

(Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) οικονομικού έτους 2023», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

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

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

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

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

Δήμου.…».

Με βάση τα ανωτέρω, η Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής

(Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) απέστειλε στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ. 198/2022 απόφαση του

Διοικητικού της Συμβουλίου, με την οποία ψηφίσθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός οικονομικού

έτους 2023, γενικού συνόλου εσόδων – εξόδων δύο εκατομμυρίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων

επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών  (2.084.785,36).

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. οικονομικού έτους 2023 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2022

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
31/10/2022

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2023

30.00.00.9999 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΠΟΕ) 20.000,00 12.654,64 20.000,00

30.05.00.0000 Προκαταβολές - εγγυήσεις
πελατών 0,00 0,00 0,00

33.13.00.0001 Φορολογικές Απαιτήσεις-
Επιστροφές 16.000,00 14.227,79 8.000,00

53.98.00.0002 ΟΑΕΔ 1% 4.000,00 280,56 400,00
53.98.00.0004 Εισφορά αλληλεγγύης 2.000,00 781,24 1.000,00

54.03.00.0000 Φόρος μισθωτών
υπηρεσιών 4.000,00 165,18 2.000,00

54.04.00.0000 Φόρος αμοιβών ελευθέρων
επαγγελματιών 16.000,00 8.751,79 20.000,00

54.04.02.0000 Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπων
αμοιβών τρίτων 150,00 0,00 150,00

54.04.02.0001 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α.
αμοιβών Δ.Σ. 400,00 194,58 400,00

54.04.03.0000 Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων
20% 300,00 0,00 300,00

54.08.00.0000 Εκκαθάριση φόρου
εισοδήματος 80.000,00 0,00 80.000,00

54.09.00.9999
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤΟΣ.ΟΓΑ
ΚΤΛ)

2.500,00 512,67 2.000,00

54.09.12.0000 Φόρος υπεργολάβων 3% 8.000,00 1.653,64 2.500,00
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54.09.16.0000 Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων 59.000,00 13.749,17 30.000,00

54.99.00.0000 Φόροι-τέλη προηγούμενων
χρήσεων 1.000,00 1.000,00 1.000,00

54.99.99.9999
Παρακρατούμενοι Φόροι
προηγούμενων χρήσεων
(ΠΟΕ)

1.344,83 1.344,83 2.000,00

55.00.00.0000 Ι.Κ.Α 46.000,00 23.562,32 45.000,00

74.03.00.0000 Έσοδα από επιχορηγήση
ΟΑΕΔ 40.000,00 18.000,00 35.000,00

74.03.00.0001  Επιχορήγηση ενοικίων από
το Κράτος λόγω COVID-19 16.000,00 8.864,40 0,00

75.04.00.0003 Εσοδα από ενοικίαση
εδαφικών εκτάσεων 1.380.000,00 1.089.980,54 550.000,00

75.05.00.0000 Έσοδα μίσθωσης ακινήτου
Κακής Θάλασσας 50.000,00 41.991,28 50.050,00

75.05.00.0001
Έσοδα μίσθωσης ακινήτου
επί των οδών …(ΠΑΛΙΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ))

26.988,00 13.996,12 26.988,00

75.05.00.0002

Έσοδα μίσθωσης ακινήτου
επί της οδου
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΛΙΜΑΝΙ
(ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ)

72.597,36 54.441,22 72.597,36

75.05.01.0000 Έσοδα εκμετάλλευσης
μουσείων 5.000,00 0,00 5.000,00

75.05.01.0001 Έσοδα  εκμετάλλευσης
Γεωπάρκου 5.000,00 0,00 5.000,00

75.05.01.0002 Έσοδα εκμετάλλευσης
ραδιοφωνικού σταθμού 5.000,00 0,00 5.000,00

75.06.00.0001
Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ
(ΘΕΣΗ Α1-1)

25.050,00 15.341,42 25.050,00

75.06.00.0002 Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας ΠΑΣΣΑ 5.050,00 5.066,76 5.050,00

75.06.00.0003
Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας ΧΑΡΑΚΑ(ΘΕΣΗ Α2-
1)

20.550,00 20.549,98 20.550,00

75.06.00.0004
Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας ΧΑΡΑΚΑΣ(ΘΕΣΗ
Α2-2)

20.550,00 20.549,98 20.550,00

75.06.00.0005 Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 0,00 0,00 0,00

75.06.00.0006 Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας ΚΑΠΕ 12.050,00 12.051,27 12.050,00

75.06.00.0007

Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ(ΚΑΛΟΠΗΓΑΔ
Ο)

7.050,00 7.049,52 7.050,00

75.10.11.000 Εσοδα από προιόν δωρεών 5.000,00 0,00 5.000,00
76.03.00.0000 Τόκοι καταθέσεων 100,00 0,00 100,00
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81.01.99.0000 Λοιπά έκτακτα και
ανόργανα έσοδα 5.000,00 0,00 5.000,00

ΣΥΝΟΛΑ 1.961.680,19 1.386.760,90 1.064.785,36

99.99.99.9999  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 307.588,39 1.104.131,65 1.020.000,00

ΣΥΝΟΛΑ 2.269.268,58 2.490.892,55 2.084.785,36

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 2022

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
31/10/2022

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 2023

10.00.00.000 Ακίνητα -Οικόπεδα 75.000,00 0,00 50.000,00
13.02.00.0000 Αυτοκίνητα-Φορτηγά 140.000,00 20.500,00 80.000,00
14.00.00.0024 Έπιπλα ΦΠΑ 24% 20.000,00 0,00 25.000,00

14.03.00.0000 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά
συγκροτήματα 14.000,00 491,04 15.000,00

14.09.05.1024 Λοιπός εξοπλισμός καθίσματα ,παγκάκια
ΦΠΑ 24% 15.500,00 15.168,92 25.000,00

14.09.05.1124 Λοιπός εξοπλισμός ομπρέλες,ξαπλώστρες
ΦΠΑ24% 15.500,00 0,00 10.000,00

14.09.05.1224 Λοιπός εξοπλισμός ξύλινες αλλαξιέρες ΦΠΑ
24% 15.500,00 0,00 15.000,00

14.09.05.1324 Λοιπός εξοπλισμός ξύλινοι καδοι
απορριμάτων ΦΠΑ24% 15.500,00 15.180,70 28.000,00

14.09.05.0024 Λοιπος εξοπλισμός 28.000,00 12.323,06 28.000,00
14.09.05.1024 Λοιπος εξοπλισμός (συνεχιζομενο) 2.374,60 0,00 2.374,60

14.09.06.0001 Προμήθεια εξοπλισμού έξυπνης
κινητικότητας 37.000,00 0,00 37.000,00

14.09.06.0002 Προμήθεια εξοπλισμού έξυπνών ς ηλιακών
σταθμών πληροφόρησής πολιτών 37.000,00 0,00 37.000,00

16.17.00.0000 Λογισμικά προγράμματα ΦΠΑ 24% 15.150,00 4.960,00 15.000,00

20.00.01.0013 Αγορές εμπορευμάτων Καντίνας στη θέση
Δασκαλειό ΦΠΑ 13% 0,00 0,00

20.00.01.0024 Αγορές εμπορευμάτων Καντίνας στη θέση
Δασκαλειό ΦΠΑ 24% 0,00 0,00

25.05.50.0000
Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων
και κοινόχρηστων
χώρων(χρώματα,σιδηρικά κ.α.)

14.880,00 14.850,58

25.05.50.0001

Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων
και κοινόχρηστων
χώρων(χρώματα,σιδηρικά κ.α.) Κοινότητας
Κερατέας

11.100,00 11.062,66 37.000,00

25.05.50.0002 Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων
και κοινόχρηστων 11.100,00 10.906,42 37.000,00



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 76 από 84

χώρων(χρώματα,σιδηρικά κ.α.) Κοινότητας
Λαυρίου

25.05.60.0000 Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης
κοινοχρηστων χωρων (φυτά κ.τ.λ.) 0,00 0,00 0,00

25.05.60.0001
Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης
κοινοχρηστων χωρων (φυτά κ.τ.λ.)
Κοινότητας Κερατέας

12.000,00 6.864,70 20.000,00

25.05.60.0002
Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης
κοινοχρηστων χωρων (φυτά κ.τ.λ.)
Κοινότητας Λαυρίου

12.000,00 4.972,00 20.000,00

25.05.61.0000 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για
επισκεύη κτιρίων 18.600,00 18.598,87 0,00

25.05.61.0001 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για
επισκεύη κτιρίων Κοινότητας Κερατέας 9.300,00 9.239,24 37.000,00

25.05.61.0002 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για
επισκεύη κτιρίων Κοινότητας Λαύριου 9.300,00 9.279,11 37.000,00

25.05.62.0001
Προμήθεια σκυροδέματος για επισκεύη
κτιρίων και κοινόχρηστων χωρων
Κοινότητας Κερατέας

30.000,00 0,00 20.000,00

25.05.62.0002
Προμήθεια σκυροδέματος για επισκεύη
κτιρίων και κοινόχρηστων χωρων
Κοινότητας Λαυρίου

30.000,00 0,00 20.000,00

25.10.00.0000 Μικρά εργαλεία -αγορές χρήσης 30.000,00 4.960,00 25.000,00

25.99.00.0000 Λοιπές προμήθειες(ηλεκτρολογικό
,υδραυλικό υλικό κ.α.) 37.200,00 31.484,28 0,00

25.99.00.0001 Προμήθειες ηλεκτρολογικού υλικού 0,00 0,00 37.000,00
25.99.00.0002 Προμήθειες υδραυλικού υλικού 0,00 0,00 37.000,00
33.13.00.0000 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 40.000,00 0,00 40.000,00

33.13.99.0000 Λοιποί παρακρατoυμενοι φόροι
εισοδήματος 150,00 0,00 150,00

35.03.00.0000 Πάγια προκαταβολή 1.500,00 0,00 1.500,00

50.00.00.9999 Υπολοιπα προμηθευτών παρελθόντων ετων
(ΠΟΕ) 4.000,00 3.596,00 4.000,00

53.98.00.0002 ΟΑΕΔ 1% 4.000,00 241,06 400,00
53.98.00.0004 Εισφορά αλληλεγγύης 2.000,00 694,66 1.000,00
54.03.00.0000 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 4.000,00 144,20 2.000,00
54.04.00.0000 Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 16.000,00 6.688,33 20.000,00

54.04.02.0000 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. λοιπών αμοιβών
τρίτων 150,00 0,00 150,00

54.04.02.0001 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών Δ.Σ. 400,00 172,96 400,00
54.04.03.0000 Φόροι - τέλη λοιπών αμοιβών τρίτων 20% 1.000,00 0,00 300,00
54.08.00.0000 Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος 80.000,00 0,00 80.000,00

54.09.00.9999 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(ΧΑΡΤ.ΟΓΑ ΚΤΛ) 2.500,00 392,15 2.000,00

54.09.12.0000 Φόρος υπεργολάβων 3% 8.000,00 928,06 2.500,00
54.09.16.0000 Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων - 59.000,00 13.749,17 30.000,00
54.99.00.0000 Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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54.99.99.9999 Παρακρατούμενοι φόροι προηγούμενων
χρήσεων προς απόδοση (ΠΟΕ) 1.344,83 1.344,83 2.000,00

55.00.00.0000 Ι.Κ.Α 46.000,00 20.772,95 45.000,00

60.01.00.0000 Αμοιβές προσωπικού καθαρισμού
κοινοχρήστων χώρων 70.000,00 27.220,00 70.000,00

60.01.02.0000 Αμοιβές έκτακτου προσωπικου 35.000,00 7.800,00 20.000,00

60.01.03.0000 Αμοιβές προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 10.000,00 4.290,00 15.000,00

60.03.00.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. διοίκηση 5.000,00 3.408,39 5.000,00

60.04.00.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. καθ.κοιν.χώρων 25.000,00 7.724,34 25.000,00

60.04.01.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. Εισφορες εκτακτου
προσωπικού 10.000,00 2.201,94 3.500,00

60.04.03.0000
Ι.Κ.Α εργοδ. Εισφορες προσωπικού
προγράμματος ΟΑΕΔ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

5.000,00 1.035,19 2.500,00

60.06.00.0000 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα
προσωπικού 35.000,00 8.469,20 15.000,00

60.07.00.0000 Δαπάνες πρόσληψης εκπαιδευσης και
επιμόρφωσης προσωπικού 10.000,00 0,00 10.000,00

61.00.00.0000 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.) 25.000,00 9.782,00 30.000,00

61.00.00.0001 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)
(συνεχιζόμενο) 1.200,00 1.200,00 1.200,00

61.00.01.0000 Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (με
παρακρ.) 10.000,00 0,00 10.000,00

61.00.02.0000 Αμοιβές και έξοδα τεχνικών
απαλλασσόμενο (με παρακρ.) 30.000,00 1.339,20 30.000,00

61.00.02.0001 Αμοιβές και έξοδα τεχνικών
απαλλασσόμενο (με παρακρ.)συνεχιζόμενο 0,00 0,00 0,00

61.00.03.0000 Αμοιβές τοπογραφων -μηχανικών Φ.Π.Α
24% 0,00 0,00 20.000,00

61.00.03.0000 Αμοιβές γεωλόγων Φ.Π.Α 24% 0,00 0,00 37.000,00

61.00.04.0024 Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών Φ.Π.Α. 24% 4.750,00 4.712,00 4.750,00

61.00.06.0024 Αμοιβές και έξοδα λογιστών Φ.Π.Α. 24% 21.000,00 11.750,03 24.000,00

61.00.17.0000 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανάπτυξης
Επιχειρηματικού Πλάνου 35.000,00 0,00 35.000,00

61.00.18.0000 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες λειτουργίας
Γεωπάρκου Λαυρεωτικής 22.000,00 4.175,94 37.000,00

61.00.19.0000 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες λειτουργίας
Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρεωτικής 20.000,00 0,00 20.000,00

61.00.20.0000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αξιολόγισης
Δομών και διατύπωσης  Σχεδίου
Αναδιοργάνωσης και στελεχωσής της
Εταιρείας.

25.000,00 0,00 0,00

61.00.21.0000
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σχεδιασμού
ασυρματου δικτύου wi-fi στις παραλίες του
Δήμου Λαυρεωτικής

24.800,00 0,00 24.800,00
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61.00.22.0000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σχεδιασμού
υπιστηριξής χωροθετησής και ανάπτυξης
κανονισμού και επιχειρησιακού πλάνου
υπαίθριας διαφήμισής

24.800,00 0,00 24.800,00

61.00.99.0001 Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ
απαλλασσόμενο 35.000,00 0,00 35.000,00

61.00.99.1001 Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ
απαλλασσόμενο συνεχιζομενο 1.488,00 1.116,00 1.488,00

61.00.99.0024 Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων
επαγγελματιών Φ.Π.Α. 24% 35.000,00 13.847,10 35.000,00

61.01.02.0000 Αμοιβές μελών Δ.Σ. Φ.Π.Α. απαλλασσόμενα 22.000,00 16.215,57 22.000,00

61.80.00.0001 Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών
Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ 35.000,00 29.760,00 37.000,00

61.80.00.0002 Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών
Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ 35.000,00 29.804,00 37.000,00

61.80.00.0003 Δαπάνες Συντήρησης  χώρων ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 35.000,00 14.880,00 37.000,00

61.80.01.0001 Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρηστων χώρων
Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ 35.000,00 29.781,70

61.80.01.1001 Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρηστων χώρων
Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ(συνεχιζόμενο) 0,00 0,00 0,00

61.80.01.0002 Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρηστων χώρων
Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ 35.000,00 29.698,47 37.000,00

61.80.01.1002 Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρηστων χώρων
Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ(συνεχιζόμενο) 496,00 496,00 496,00

61.80.02.0001
Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων
αθλητικών εγκαταστάσεων Κοινότητας
ΚΕΡΑΤΈΑΣ

0,00 0,00 25.000,00

61.80.02.0002
Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων
αθλητικών εγκαταστάσεων Κοινότητας
ΛΑΥΡΙΟΥ

0,00 0,00 25.000,00

61.90.11.0024 Αμοιβές μηχ/κής υποστήριξης Φ.Π.Α.24% 5.000,00 2.480,00 5.000,00

62.03.07.0024 Τηλεφωνικά διοίκησης Φ.Π.Α. 24% 1.500,00 551,61 3.000,00

62.04.20.0000 ΕΝΟΙΚΙΑ -ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ LEASING
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 300,00 0,00 13.000,00

62.04.31.0000 Μισθώματα εδαφικων εκτάσεων ,γαιων 20.000,00 0,00 15.000,00

62.05.53.0000 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 1.017,18 2.000,00

62.07.62.0000 Δαπάνες διαμόρφωσης και συντήρησης
<ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ > 35.000,00 0,00 35.000,00

62.07.62.0001
Δαπάνες διαμόρφωσης και συντήρησης
παραχωρούμενων εδαφικών εκτάσεων για
προσωρινή εναποθεση ανεμογεννητριών

36.200,00 0,00 35.000,00

62.07.62.0002
Δαπάνες  συντήρησης  και επισκευής του
κτιριου του πρωην Α Δημοτικού Σχολείου
Λαυρίου

37.000,00 0,00 37.000,00

62.07.62.0003 Δαπάνες συντηρησης και επισκευής
κοινόχρηστου Πάρκου στη ΝΕΑΠΟΛΗ 35.000,00 0,00 10.000,00
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62.07.63.0000 Επισκευες και συντηρήσεις μεταφορικων
μέσων 30.000,00 13.704,82 15.000,00

62.07.65.0000 Επισκευες και συντηρήσεις επίπλων και
λοιπου εξοπλισμού 20.000,00 0,00 20.000,00

62.07.65.0001 Επισκευες και συντηρήσεις επίπλων και
λοιπου εξοπλισμού (συνεχιζόμενο) 496,00 496,00 496,00

63.03.01.0000 Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγών 2.500,00 105,00 450,00

64.00.00.0000 Εξοδα κίνησης αυτοκινητων
φορτηγων(βενζίνες, διοδια κ.α.) 50.000,00 43.243,16 50.000,00

64.00.00.0001 Εξοδα κίνησης αυτοκινητων φορτηγων
(βενζίνες, διοδια κ.α.) (συνεχιζόμενο) 0,00 0,00 0,00

64.01.00.0000 Έξοδα μετακινήσεων- ταξιδίων 9.000,00 2.151,00 20.000,00

64.02.00.0000 Εξοδα προβολής και διαφήμισης 35.000,00 17.508,61 35.000,00

64.02.00.0001 Εξοδα προβολής και
διαφήμισης(συνεχιζομενο) 0,00 0,00 0,00

64.05.01.0000 Συνδρομές-εισφορές σε επαγγ οργαν.
Φ.Π.Α. μη συμψηφιζόμενο 1.000,00 340,00 5.000,00

64.05.99.0000 Λοιπές συνδρομές - εισφορές 250,00 0,00 2.500,00

64.07.03.0024 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων
Φ.Π.Α. Διοίκηση 24% 27.000,00 9.027,20 15.000,00

64.08.00.0024 Υλικά καθαριότητας -Είδη καθαρισμού 28.000,00 0,00 20.000,00
64.07.04.0065 Αγορές βιβλίων Φ.Π.Α. διοίκηση 6,5% 5.000,00 0,00 5.000,00
64.09.01.0024 Έξοδα δημοσιεύσεων Φ.Π.Α.  24% 10.000,00 0,00 10.000,00

64.98.02.0700 Δικαστικά έξοδα & εξώδικων
ενεργ.Φ.Π.Α.απαλλασσόμενο 5.000,00 0,00 1.500,00

64.98.99.0000 Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24% 20.000,00 4.554,60 20.000,00

65.98.99.0000 Διάφορα έξοδα τραπεζών 5.000,00 373,91 1.000,00

67.90.00.0000 Δωρεές-Χορηγίες 50.000,00 19.694,40 25.000,00

81.00.00.0000 Φορολογικά προστιμα και προσαυξήσεις
χρήσης 10.000,00 1.427,24 5.000,00

81.00.99.0000 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 20.000,00 0,00 17.000,00

81.99.00.0000 Αποθεματικό απρόβλεπτων δαπανών 11.439,15 0,00 13.530,76

82.00.00.0000 Φορολογικά προστιμα και προσαυξήσεις
προηγούμενων ετών 110.000,00 0,00 15.000,00

Σύνολα 2.269.268,58 617.947,75 2.084.785,36

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

του Ν.4735/2020 και ισχύει,
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- Την υπ’ αριθμ. 198/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει την υπ΄αριθμ.198/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής

Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.), με την οποία

ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023, όπως αυτός

αποτυπώνεται στους αντίστοιχους πίνακες του εισηγητικού μέρους της παρούσας και εμφανίζεται

συνοπτικά ως κατωτέρω:

Έσοδα: 1.064.785,36 ευρώ

Τραπεζικό υπόλοιπο: 1.020.000,00 ευρώ

Έξοδα: 2.084.785,36 ευρώ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί κάλυψης δαπάνης (εξειδίκευσης πίστωσης) για την προμήθεια

χριστουγεννιάτικου διάκοσμου στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων στο Δήμο

Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 385/2022

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 14ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «κάλυψης δαπάνης (εξειδίκευσης πίστωσης) για την προμήθεια χριστουγεννιάτικου

διάκοσμου στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων στο Δήμο Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

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

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

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

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

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

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

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

2. Την  υπ’ αριθμ.123/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε

η 9η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και ενισχύθηκε ο ΚΑ

δαπανών 15-6473

3.  Το γεγονός ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 15-6473  «έξοδα οργάνωσης

κοινωνικών δραστηριοτήτων»  είναι γενική και παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσης αυτής για την
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προμήθεια χριστουγεννιάτικου διακόσμου, που θα χρησιμοποιηθεί για τον εορταστικό στολισμό των

τριών (3) Κοινοτήτων του Δήμου, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την κάλυψη της δαπάνης (εξειδίκευση

πίστωσης)  συνολικού ποσού 18.972,00  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6473  «έξοδα οργάνωσης

κοινωνικών δραστηριοτήτων» των προϋπολογισμών εξόδων οικονομικών ετών 2022 και 2023, το

οποίο αφορά την τοποθέτηση των χριστουγεννιάτικων δένδρων στο Δήμο Λαυρεωτικής.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και εν συνεχεία με την παρ.1 του άρθρου 14 του

Ν.4625/2019

- Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 15-6473  του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2022

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης συνολικού ποσού 18.972,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6473

«έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» των προϋπολογισμών εξόδων οικονομικών ετών

2022  και 2023,  το οποίο αφορά την τοποθέτηση των χριστουγεννιάτικων δένδρων 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: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Λαυρεωτικής (ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΡΕΤΣΟΥ)

Αρ. Απόφ.: 386/2022

             Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως,  προκειμένου να γίνει η

έγκριση των δαπανών και εν συνεχεία η απαλλαγή της υπολόγου πριν τη λήξη του οικονομικού

έτους.

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

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

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

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

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

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

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

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

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

πρωτ:  22147/20.12.2022  εισήγηση της Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαυρεωτικής,

στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

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

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΒΔ 17-5/15.06.1959 (ΦΕΚ 114/Α/15.6.1959) και τις

διατάξεις του Ν. 3463/2006, άρθρο 173.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΟΣΟ

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ

1. ΑΛΙΑΓΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.
ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

23/09/2022 2 413,72€ 36,28€

2. ΝΕΟΚΛΗΣ
ΣΕΜΠΡΟΣ I.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΟΝ

ΚΥΠΡΙΑΝΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
28/11/2022 60 464,00€ 32,00€

3. ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ

ΧΑΡΑ ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟΥ
ΛΑΥΡΙΟΥ

06/12/2022 65 464,00€ 32,00€

4.
ΝΕΟΚΛΗΣ

ΣΕΜΠΡΟΣ I.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΔΙΚΑ

ΛΑΥΡΙΟΥ
08/12/2022 63 464,00€ 32,00€

5. ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

12/12/2022 66 464,00€ 32,00€

6.

MANKA
THEODHOR

STAYRO

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΜΈΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ

20/12/2022 28 464,00€ 32,00€
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7. ΝΕΟΚΛΗΣ
ΣΕΜΠΡΟΣ I.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΟΝ

ΚΥΠΡΙΑΝΟ ΛΑΥΡΙΟΥ.
20/12/2022 66 464,00€ 32,00€

8. ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 1ο

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
20/12/2022 67 464,00€ 32,00€

ΣΥΝΟΛΟ 3.661,72€ 260,28€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 78,00€

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 338,28€

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 173  του Ν.3463/2006,  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 207  του

Ν.4555/2018 και ισχύει,

- Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ/τος  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως

& Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων»,

- Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2044/Β’/30.12.2010),

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 22147/20.12.2022 εισήγηση της Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας

Λαυρεωτικής και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει τις δαπάνες, που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής της Κοινότητας Λαυρεωτικής,

όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, από την Πρόεδρο, Σταυρούλα Ρέτσου,

συνολικού ποσού 3.661,72 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε

βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 2022.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΟΣΟ

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ

1. ΑΛΙΑΓΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

23/09/2022 2 413,72€ 36,28€
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ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.
ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

2. ΝΕΟΚΛΗΣ
ΣΕΜΠΡΟΣ I.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΟΝ

ΚΥΠΡΙΑΝΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
28/11/2022 60 464,00€ 32,00€

3. ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟΥ

ΛΑΥΡΙΟΥ

06/12/2022 65 464,00€ 32,00€

4.
ΝΕΟΚΛΗΣ

ΣΕΜΠΡΟΣ I.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΔΙΚΑ

ΛΑΥΡΙΟΥ
08/12/2022 63 464,00€ 32,00€

5. ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

12/12/2022 66 464,00€ 32,00€

6.

MANKA
THEODHOR

STAYRO

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΜΈΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ

20/12/2022 28 464,00€ 32,00€

7. ΝΕΟΚΛΗΣ
ΣΕΜΠΡΟΣ I.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΟΝ

ΚΥΠΡΙΑΝΟ ΛΑΥΡΙΟΥ.
20/12/2022 66 464,00€ 32,00€

8. ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 1ο

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
20/12/2022 67 464,00€ 32,00€

ΣΥΝΟΛΟ 3.661,72€ 260,28€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 78,00€

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 338,28€

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

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


