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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 35ης Έκτακτης Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 27 Δεκεμβρίου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 13:00 (δια περιφοράς)

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 22550/2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 26.12.2022

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  7

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

Ασπασία Αργεντίνη, Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Αρετούσα Μακρή

Απόντα μέλη  :  -

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 2.800.000,00 ευρώ λόγω ένταξης

του έργου «Έκτακτες Ασφαλτοστρώσεις Πυρόπληκτων Περιοχών Δήμου Λαυρεωτικής για Βελτίωση

της Οδικής Ασφάλειας’’ στο πλαίσιο της πρόσκλησης ‘’πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας’’

της δράσης 16631 ‘’πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό

δίκτυο’’, η χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση

10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022

Αρ. Απόφ.: 387/2022

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 2.800.000,00 ευρώ λόγω ένταξης του έργου

«Έκτακτες Ασφαλτοστρώσεις Πυρόπληκτων Περιοχών Δήμου Λαυρεωτικής για Βελτίωση της Οδικής

Ασφάλειας’’ στο πλαίσιο της πρόσκλησης ‘’πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας’’ της δράσης

16631 ‘’πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο’’, η

χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση 10ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής ότι η συνεδρίαση πραγματοποιείται εκτάκτως διότι, η ΚΥΑ των αναπληρωτών
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Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών δημοσιεύθηκε στις 23.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ) και

επειδή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της,  μέχρι την 31/01/2023, θα πρέπει να έχει

αναρτηθεί Περίληψη Διακήρυξης του έργου, είναι αναγκαίο καταρχάς να γίνει η αποδοχή του ποσού

και η τροποποίηση του προϋπολογισμού.

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

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

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

ακόλουθα:

Στις 23  Δεκεμβρίου 2022 και με αριθμ.  πρωτ:  89519/23.12.2022 δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ των

αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα: Ένταξη Έργων Δήμων της Χώρας στο

πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα

βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από

πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής

ασφάλειας» (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) εντάχθηκε το έργο του Δήμου Λαυρεωτικής με τίτλο ‘’Έκτακτες

Ασφαλτοστρώσεις Πυρόπληκτων Περιοχών Δήμου Λαυρεωτικής για Βελτίωση της Οδικής

Ασφάλειας’’, προϋπολογισμού 2.800.000,00 ευρώ.

Το έργο αφορά στη βελτίωση του οδοστρώματος των οδών των περιοχών του Δήμου

Λαυρεωτικής, οι οποίες επλήγησαν από την πυρκαγιά του 2021, καθώς και σε περιοχές εντός σχεδίου

πόλης Κερατέας, στην εντός σχεδίου περιοχή Κακή Θάλασσα Κερατέας, στην εντός σχεδίου περιοχή

Πλάκα Κερατέας και την περιοχή του οικισμού του Άγιου Κωνσταντίνου, οι οποίες είναι αμιγούς

κατοικίας, με πολλούς κοινόχρηστους χώρους, σχολεία, εκκλησίες, αθλητικά κέντρα και μεγάλη

κίνηση πεζών και οχημάτων.

Σύμφωνα με την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο

40 του Ν.4735/2020, 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)…»

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

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

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

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

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους (σσ.
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Εντάσσονται σε αυτά και τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και

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

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

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

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

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

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

του…’’

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

1.  την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 2.800.000,00  ευρώ,  σύμφωνα με την αριθμ.  πρωτ:

89519/23.12.2022 ΚΥΑ των αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, για την εκτέλεση

του έργου ‘’Έκτακτες Ασφαλτοστρώσεις Πυρόπληκτων Περιοχών Δήμου Λαυρεωτικής για Βελτίωση

της Οδικής Ασφάλειας’’.

2. Την 10η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, ως κατωτέρω:

Στο σκέλος των εσόδων

ΚΑ 1321.025, «Χρηματοδότηση ‘’πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας’’ από πόρους του

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ποσό: 2.800.000,00 ευρώ

Στο σκέλος των εξόδων

ΚΑ 64-7333.012 «Έκτακτες Ασφαλτοστρώσεις Πυρόπληκτων Περιοχών Δήμου Λαυρεωτικής για

Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας», ποσό: 2.800.000,00 ευρώ.»

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

Ν.4722/2020

- Την αριθμ.  πρωτ:  89519/23.12.2022  ΚΥΑ των αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και

Οικονομικών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 2.800.000,00 ευρώ λόγω ένταξης του έργου «Έκτακτες

Ασφαλτοστρώσεις Πυρόπληκτων Περιοχών Δήμου Λαυρεωτικής για Βελτίωση της Οδικής

Ασφάλειας’’ στο πλαίσιο της πρόσκλησης ‘’πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας’’ της δράσης
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16631  ‘’πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο’’,  η

χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής τη δέκατη (10η)  αναμόρφωση του

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ως κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

10η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 30.598,17

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

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 1 1321.025 Χρηματοδότηση ¨Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής 2.800.000,00 0,00
Ασφάλειας ¨από πόρους Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας

2.800.000,00

2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 2 0,00 64-7333.012 Έκτακτες ασφαλτοστρώσεις Πυρόπληκτων Περιοχών Δήμου 2.800.000,00
Λαυρεωτικής για βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας

2.800.000,00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2.800.000,00 2.800.000,00
 :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 30.598,17

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 30.598,17
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 2.800.000,00

 ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 2.800.000,00

 ΕΞΟΔΑ (-) : 0,00

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

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

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

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


