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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 6ης  Έκτακτης Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 29 Μαρτίου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 19:00 (δια περιφοράς)

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 4212/29.03.2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 29.03.2022

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 παράτασης συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ δώδεκα (12) ατόμων

κατηγορίας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63 Α΄) προς

αντικατάσταση του άρθρου 176 του Ν 4876/2021 (ΦΕΚ 251 Α΄)

Αρ. Απόφ.: 84/2022

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 «παράτασης συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ δώδεκα (12) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών

Καθαριότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63 Α΄) προς αντικατάσταση του άρθρου 176 του

Ν 4876/2021 (ΦΕΚ 251 Α΄)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα

συζητείται εκτάκτως διότι μετά τη δημοσίευση του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63Α) στις 28 Μαρτίου 2022, στο

άρθρο 33  του οποίου προβλέπεται η παράταση της διάρκειας συμβάσεων ΙΔΟΧ σε ΟΤΑ Α’  και Β’

βαθμού λόγω COVID-19, είναι αναγκαία η λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή
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για την παράταση των συμβάσεων των 12  ατόμων που προσλήφθηκαν με την αριθμ.

102/2836/22.02.2021  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής.

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 ότι η

παράταση των συμβάσεων αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις τους είναι ενεργές κατά την

ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης των

απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή

η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση Οικονομικής Επιτροπής γίνεται δεσμευτική εισήγηση

για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Δημοτικό

Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την παράταση συνεδρίασή του.

Με βάση τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εξέδωσε την αριθμ. πρωτ:

4136/28.03.2022  βεβαίωση περί εγγραφής πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας ποσού

22.700,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 20-6041.001 και ποσού 6.457,32 ευρώ σε βάρος του ΚΑ

δαπανών 20-6054.001 στη 2η υπό έγκριση αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2022.

Στην αριθμ. πρωτ: 4173/28.03.2022 εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού (Τμήμα

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας), αναφέρονται τα ακόλουθα:

    « Έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’), όπως έχουν

τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 212 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του

Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-06-2007 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του

Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/03- 03-1994 τ. Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθ. 175 (Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις

συνέπειες της πανδημίας του κορωνοιού), του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256 τ’ Α).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.3 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π (Α’ 55), που κυρώθηκε με το

άρθρο 2 του Ν. 4682/2020.

6. Την υπ’ αριθμ. 102/2836/22-2-2021 απόφαση Δημάρχου σχετικά με αρχική πρόσληψη

των δώδεκα (12) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ οκτώ μηνών από 24-02-2021 έως και 23-10-2021,

με ειδικότητα ΥΕ εργατών καθαριότητας.

7. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 9755/8-2-2021 έγγραφό του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά

προσλήψεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (Α΄214).
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8.  Την υπ΄αριθμ.833/29-9-2021  απόφαση Δημάρχου σχετικά με την 1η παράταση των

παραπάνω συμβάσεων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4831/2021 (ΦΕΚ

170/Α΄/23-9-2021)  που ορίζει ότι οι συμβάσεις οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του

άρθρου 74 του Ν. 4745/2020(Α΄214) δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους ήτοι από 24-10-2021

και μέχρι τις 31 -12-2021.

9. Την υπ΄αριθμ 1210/22232/30-12-2021 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την 2η  παράταση

των παραπάνω συμβάσεων η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 176 του  Ν.4876/2021 που

ορίζει ότι οι συμβάσεις οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ.  2  του άρθρου 74  του Ν.

4745/2020(Α΄214)  δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31  Μαρτίου 2022,  με

απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής.

10. Το άρθρο 33 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α΄/24-3-2022)  προς αντικατάσταση του άρθρου

176 του Ν 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α΄/23-12-2021), που ορίζει ότι οι συμβάσεις  οι οποίες συνήφθησαν

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (Α΄214), δύνανται  να παραταθούν από τη

λήξη τους και μέχρι τις 31-5-2022.

11. Το γεγονός ότι ο χρόνος της παράτασης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει  το ανώτατο χρονικό

διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24)  μηνών κατά την έννοια  του άρθρου 6  του π.δ.  164/2004

(Α΄134).Το γεγονός ότι επ΄αυτών δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των άρθρων 5 & 7 του π.δ

164/2004 (Α΄134), καθώς και  της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (Α΄6).

12. Ότι σύμφωνα με το άρθρο 21  του Ο.Ε.Υ.  του Δήμου προβλέπονται ογδόντα πέντε (85)

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

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.4136/28-03-2022  βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας σύμφωνα

με την οποία  στον προϋπολογισμό έτους 2022 και στους ανάλογους ΚΑ έχει προβλεφθεί πίστωση

συνολικού ποσού  ευρώ η οποία απαιτείται για την παράταση των συμβάσεων  δώδεκα (12) ατόμων

με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας πλήρωμα απορριμματοφόρου από 1-4-2022  έως και 31-5-

2022.

Εισηγούμαστε

Την παράταση των συμβάσεων ΙΔΟΧ  δώδεκα (12) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  από

1-4-2022 έως και 31-5-2022, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α΄/24-3-2022) προς

αντικατάσταση του άρθρου 176 του Ν 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α΄/23-12-2021).»

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

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 έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του
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άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021,

- τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4915/2022, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 176

του Ν.4876/2021,

- την αριθμ. πρωτ: 4136/28.03.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

- την υπ’  αριθμ.  πρωτ:  4173/28.03.2022  εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού &

Διοικητικής Μέριμνας

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ήτοι

δώδεκα (12) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 1η Απριλίου 2022 έως

και 31 Μαΐου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63 Α’).

Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022 ως εξής:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ

20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού  22.700,00

20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου Προσωπικού 6.457,32

Οι σχετικές πιστώσεις θα εγγραφούν με την 2η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού (στην

πρώτη, μετά την παράταση, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής).

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί παράτασης συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ έξι (6) ατόμων κατηγορίας ΥΕ

Εργατών Καθαριότητας (πλήρωμα απορριμματοφόρου), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63

Α΄) προς αντικατάσταση του άρθρου 176 του Ν 4876/2021 (ΦΕΚ 251 Α΄)

Αρ. Απόφ.: 85/2022

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 «παράτασης συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ έξι (6) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών

Καθαριότητας (πλήρωμα απορριμματοφόρου), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63 Α΄) προς

αντικατάσταση του άρθρου 176  του Ν 4876/2021  (ΦΕΚ 251  Α΄)» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως διότι μετά τη δημοσίευση του Ν.4915/2022

(ΦΕΚ 63Α) στις 28 Μαρτίου 2022, στο άρθρο 33 του οποίου προβλέπεται η παράταση της διάρκειας

συμβάσεων ΙΔΟΧ σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού λόγω COVID-19, είναι αναγκαία η λήψη σχετικής απόφασης
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από την Οικονομική Επιτροπή για την παράταση των συμβάσεων των 6 ατόμων που προσλήφθηκαν

με την αριθμ. 23298/30.12.2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής.

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 ότι η

παράταση των συμβάσεων αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις τους είναι ενεργές κατά την

ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης των

απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή

η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση Οικονομικής Επιτροπής γίνεται δεσμευτική εισήγηση

για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Δημοτικό

Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την παράταση συνεδρίασή του.

Με βάση τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εξέδωσε την αριθμ. πρωτ:

4137/28.03.2022  βεβαίωση περί εγγραφής πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας ποσού

13.360,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 20-6041.001 και ποσού 3.795,30 ευρώ σε βάρος του ΚΑ

δαπανών 20-6054.001 στη 2η υπό έγκριση αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2022.

Στην αριθμ. πρωτ: 4174/28.03.2022 εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού (Τμήμα

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας), αναφέρονται τα ακόλουθα:

    « Έχοντας υπόψη:

14. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’), όπως έχουν

τροποποιηθεί και ισχύουν.

15. Τις διατάξεις του άρθρου 212 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του Ν.

3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-06-2007 τ. Α΄).

16.  Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του Ν.

2190/94 (ΦΕΚ 28/03- 03-1994 τ. Α΄).

17.  Τις διατάξεις του άρθ. 175 (Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις

συνέπειες της πανδημίας του κορωνοιού) , του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256 τ’ Α)

18.  Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.3 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π (Α’  55), που κυρώθηκε με το

άρθρο 2 του Ν. 4682/2020.

19. Την υπ’ αριθμ. 23298/30-12-2020 απόφαση Δημάρχου σχετικά με την αρχική πρόσληψη στα

πλαίσια του ανωτέρω νόμου δέκα (10) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ τεσσάρων μηνών από 04-01-

2021 έως και 03-05-2021, με ειδικότητα ΥΕ εργατών καθαριότητας πλήρωμα απορριμματοφόρου.
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20. Την υπ’  αριθμ.  7164/29-04-2021  απόφαση Δημάρχου σχετικά με την 1η παράταση των

παραπάνω συμβάσεων από 04-05-2021 έως και 03-09-2021 η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 ΦΕΚ 214/Α΄/6-11-2020.

21. Τις οικειοθελείς παραιτήσεις δύο ατόμων από τις θέσεις τους.

22. Την καταγγελία σύμβασης ενός ατόμου από την θέση του, σύμφωνα  με τις διατάξεις του

άρθρου 207 παρ.2 και 3 του Ν. 3584/07.

23. Την υπ΄αριθμ.765/3-9-2021 απόφαση Δημάρχου σχετικά με την 2η παράταση των παραπάνω

συμβάσεων  η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις  διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 ν.4745/2020,

σύμφωνα με τις οποίες  παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων τους από τη λήξη τους

με καταληκτική ημερομηνία στις 30-9-2021.

24. Το με αριθμ. πρωτ. 59919/10-08-2021 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο

αναφέρεται στην δυνατότητα της ανωτέρω παράτασης.

25. Την υπ΄αριθμ.834/29-9-2021 απόφαση Δημάρχου σχετικά με την 3η παράταση των παραπάνω

συμβάσεων  η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4831/2021 (ΦΕΚ 170/Α΄/23-9-2021)

που ορίζει ότι οι συμβάσεις  οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν.

4745/2020(Α΄214) δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

26. Την υπ΄ αριθμ 1211/22233/30-12-2021 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την 4η  παράταση των

παραπάνω συμβάσεων η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 176 του  Ν.4876/2021 που ορίζει

ότι οι συμβάσεις οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ.  2  του άρθρου 74  του Ν.

4745/2020(Α΄214)  δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31  Μαρτίου 2022,  με

απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής.

27. Το άρθρο 33 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α΄/24-3-2022)  προς αντικατάσταση του άρθρου 176

του Ν 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α΄/23-12-2021) που ορίζει ότι οι συμβάσεις οι οποίες συνήφθησαν

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (Α΄214) , δύνανται  να παραταθούν από τη

λήξη τους και μέχρι τις 31-5-2022.

28. Το γεγονός ότι ο χρόνος της παράτασης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει   το ανώτατο χρονικό

διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24)  μηνών κατά την έννοια  του άρθρου 6  του π.δ.  164/2004

(Α΄134).Το γεγονός ότι επ΄αυτών δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των άρθρων 5 & 7 του π.δ

164/2004 (Α΄134),καθώς και  της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (Α΄6).

29. Ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου προβλέπονται ογδόντα πέντε (85) θέσεις

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

30. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4137/28-3-2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την

οποία  στον προϋπολογισμό έτους 2022 και στους ανάλογους ΚΑ έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού

ποσού  ευρώ η οποία απαιτείται για την παράταση των συμβάσεων  έξι (6) ατόμων με ειδικότητα ΥΕ

Εργατών Καθαριότητας πλήρωμα απορριμματοφόρου από 01-04-2022  έως και 31-05-2022.
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Εισηγούμαστε

Την παράταση των συμβάσεων ΙΔΟΧ  έξι (6) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (πλήρωμα

απορριμματοφόρου)  από 01-04-2022 έως και 31-05-2022, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4915/2022

(ΦΕΚ 63/Α) προς αντικατάσταση του άρθρου 176 του Ν 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α).

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

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 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 33 του Ν.4915/2022, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 176

του Ν.4876/2021,

- την αριθμ. πρωτ: 4137/28.03.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

- την υπ’  αριθμ.  πρωτ:  4174/28.03.2022  εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού &

Διοικητικής Μέριμνας

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ήτοι

έξι (6) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (πλήρωμα απορριμματοφόρου), για την

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,  για το χρονικό

διάστημα από 1η Απριλίου 2022 έως και 31 Μαΐου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4915/2022

(ΦΕΚ 63 Α’).

Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022 ως εξής:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ

20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού  13.360,00€

20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου Προσωπικού 3.795,30€

Οι σχετικές πιστώσεις θα εγγραφούν με την 2η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού (στην

πρώτη, μετά την παράταση, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής).

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και ευπρεπισμού χώρων

πρασίνου ανά Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω μη επάρκειας προσωπικού –

διαπίστωση αδυναμίας

Αρ. Απόφ.: 86/2022
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Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και ευπρεπισμού χώρων πρασίνου ανά Δημοτική

Κοινότητα του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω μη επάρκειας προσωπικού – διαπίστωσης αδυναμίας» έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως καθώς είναι

απαραίτητο να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την επάρκεια ή μη του προσωπικού

της Υπηρεσίας Πρασίνου, προκειμένου να ανατεθούν οι εργασίες συντήρησης και ευπρεπισμού των

χώρων πρασίνου σε ιδιώτες.

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 γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την από

28.03.2022 εισήγηση Αντιδημάρχου Οικονομικών, στην οποία αναφέρονται 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 Πρασίνου του Δήμου, η οποία έχει την ευθύνη της ανάπτυξης του αστικού πρασίνου,

της συντήρησης και του εξωραϊσμού των υπαίθριων χώρων, των χώρων πρασίνου των σχολικών

συγκροτημάτων, των πάρκων και αλσών, των πλατειών και παιδικών χαρών και των λοιπών

κοινοχρήστων χώρων, δεν υπηρετεί μόνιμο προσωπικό. Οι ανάγκες της συγκεκριμένης Υπηρεσίας

καλύπτονται είτε από προσωπικό που παράλληλα υπηρετεί στην Υπηρεσίας Καθαριότητας είτε από

προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση ΙΔΟΧ, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ορθή συντήρηση

των χώρων πρασίνου.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους εξής ΚΑ δαπανών:

35-6262.002 ‘’συντήρηση και επισκευή κήπων Ενότητας Λαυρίου’’

35-6262.003 ‘’συντήρηση και επισκευή κήπων Ενότητας Κερατέας’’

35-6262.005 ‘’κοπή ψηλών δένδρων Ενότητας Λαυρίου’’

35-6262.006 ‘’κοπή ψηλών δένδρων Ενότητας Κερατέας’’

35-6262.008 ‘’ψεκασμός πεύκων Ενότητας Λαυρίου’’
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35-6262.009 ‘’ψεκασμός πεύκων Ενότητας Κερατέας’’

35-6262.021 ‘’συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικό Σταδίου Κερατέας’’

Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26

του Ν.4585/2018, όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά

Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς,

εφόσον αφορούν σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες. Η ρύθμιση αφορά κάθε είδος εγγραφής

δηλαδή πιστώσεις για εκτέλεση έργων, προμηθειών, εργασιών ή μελετών και είναι αναγκαία διότι

επιτρέπει την διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης από τις διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών των

δημοτικών ενοτήτων έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ταχύτερες διαδικασίες, να αποφεύγονται οι

μετακινήσεις προσωπικού για την διεκπεραίωση των διαδικασιών ανάθεσης και να καθίσταται

ευχερέστερη η πρόσβαση των προμηθευτών και εργοληπτών κάθε περιοχής στους διαγωνισμούς που

έχουν τοπική αναφορά έτσι ώστε να ενισχύεται η τοπική οικονομία, ιδίως στις σημερινές συνθήκες

της οικονομικής κρίσης.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για λήψη απόφασης, προκειμένου:

1. Να διαπιστωθεί από την Οικονομική Επιτροπή η αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης

και ευπρεπισμού χώρων πρασίνου, από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής

2. Να ανατεθούν οι υπηρεσίες συντήρησης και ευπρεπισμού χώρων πρασίνου σε ιδιώτες, 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 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

- Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής έχουν εγγραφεί ξεχωριστές

πιστώσεις ανά Δημοτική Κοινότητα

- Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑ δαπανών 35-6262.002, 35-6262.003, 35-6262.005, 35-

6262.006, 35-6262.008, 35-6262.009, 35-6262.021

- Την από 28.03.2022 εισήγηση Αντιδημάρχου Οικονομικών
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- Το γεγονός ότι στην Υπηρεσία Πρασίνου δεν υπηρετεί μόνιμο προσωπικό και συνεπώς καθίσταται

αδύνατον να πραγματοποιούνται εγκαίρως οι αναγκαίες επεμβάσεις για τη σωστή διατήρηση των

χώρων πρασίνου σε όλη την έκταση του Δήμου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α.  Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης χώρων πρασίνου  στη  Δημοτική

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

Κωνσταντίνου, από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής.

Β. Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών συντήρησης και ευπρεπισμού χώρων πρασίνου σε ιδιώτες,

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 και της παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012.

Γ. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων και τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών θα καθοριστούν στις

σχετικές μελέτες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη και

εκπροσώπηση του Δημάρχου Λαυρεωτικής ενώπιον του Ι’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών

Αρ. Απόφ.: 87/2022

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 «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του

Δημάρχου Λαυρεωτικής ενώπιον του Ι’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών» έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως καθώς,  έπειτα από αναβολές,

δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε η 4η Απριλίου 2022.

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

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

Ακολούθως,  ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το υπ’

αριθμ.4966/2020 κλητήριο θέσπισμα (Α.Β.Μ. ΑΒ20-7645), ο ίδιος, με την ιδιότητα του ως Δήμαρχος

Λαυρεωτικής και νόμιμος εκπρόσωπος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής,

κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι την 4η Αυγούστου 2017  με πρόθεση επέφερε μεταβολή στην

παραλία της θέσης Βρωμοπούσι (Καλοπήγαδο) Λαυρεωτικής, χωρίς την απαιτούμενη άδεια της

αρμόδιας αρχής.

Με την αριθμ. 6671/2022 κλήση ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής καλείται να εμφανισθεί

αυτοπροσώπως ενώπιον του Ι’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022.
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11  ‘’Νομική υποστήριξη αιρετών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης’’ του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63 Α): «1. Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να παρέχουν νομική

υποστήριξη στα αιρετά τους όργανα ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση

διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος τους για αδικήματα που

τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική

υποστήριξη δεν παρέχεται, σε περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ μέρους

δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής.  2. Η νομική υποστήριξη αφορά είτε στη νομική

εκπροσώπηση των αιρετών από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με

τους Ο.Τ.Α., ανά υπόθεση, είτε στη νομική εκπροσώπηση των αιρετών διά ή μετά πληρεξούσιου

δικηγόρου της επιλογής τους.  3. Η νομική υποστήριξη των αιρετών παρέχεται, μετά από αίτηση του

ενδιαφερόμενου, εισήγηση του δικηγόρου ή νομικού συμβούλου που υπηρετεί στον οικείο Ο.Τ.Α. και

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή,  η

εισήγηση γίνεται με ανάθεση σε δικηγόρο από την οικεία Οικονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση θετικής

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ο Ο.Τ.Α. καταβάλλει τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται οι

αιρετοί κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή με την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Σε περίπτωση

απορριπτικής απόφασης της οικονομικής επιτροπής, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται, εφόσον για τις

ποινικές υποθέσεις: α) εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται

αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών, ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου, με το οποίο

παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή β) τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. Εάν οι αιρετοί

καταδικασθούν αμετάκλητα, υποχρεούνται να επιστρέψουν στον φορέα τις ως άνω δαπάνες. 4. Στις

περιπτώσεις εφαρμογής του παρόντος, τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα.

Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής

πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα περί

Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208). Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται, εφόσον

προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. 5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, υπό την

προϋπόθεση ότι η προκαλούμενη δαπάνη έχει προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των οικείων

φορέων. 6. Η νομική υποστήριξη προς τους αιρετούς των Ο.Τ.Α. παρέχεται και κατόπιν της απώλειας

του αξιώματός τους λόγω της καθ' οιονδήποτε τρόπο περάτωσης της θητείας τους στον οικείο Ο.Τ.Α.,

για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά τον χρόνο αυτής και κατά την ενάσκηση των

καθηκόντων τους».

  Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου 2021 δεν υπηρετεί στο Δήμο Λαυρεωτικής Νομικός

Σύμβουλος με πάγια αντιμισθία,

- Το γεγονός ότι η δίωξή του δεν ασκήθηκε λόγω καταγγελίας από μέρους του Δήμου
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Λαυρεωτικής ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής,

- την πολυπλοκότητα των νομικών διατάξεων,

ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι την υπόθεση επιθυμεί να

αναλάβει ο δικηγόρος Παρ’  Αρείω Πάγω,  κος Πάνος Ζυγούρης,  λόγω της εξειδίκευσης σε σχετικά

ζητήματα λειτουργίας ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ και ως τέως Νομικού Συμβούλου της

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και Νομικού Συμβούλου της Ένωσης Δημοτικών

Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης,  έναντι του ποσού των 642,00  ευρών,  πλέον Φ.Π.Α.  24%,

σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του.

Σύμφωνα με 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 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4795/2021,

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

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

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

ανώτατα δικαστήρια....».

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 του άρθρου 11 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63Α),

- Το υπ’ αριθμ. 4966/2020 κλητήριο θέσπισμα (Α.Β.Μ.: ΑΒ20-7645)

- Την υπ’ αριθμ.6671/2022 κλήση

- Την αριθμ. πρωτ: 4282/29.03.2022 οικονομική προσφορά που κατατέθηκε από τη δικηγορική

εταιρεία ‘’ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει τον ορισμό του Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω, Πάνου Ζυγούρη, της Δικηγορικής Εταιρείας

Πάνος Ζυγούρης & Συνεργάτες, με έδρα στην Αθήνα, οδός Μπουμπουλίνας 9-11, με ΑΦΜ 996789554,

Δ.Ο.Υ.  Δ’  Αθηνών,  ως συνηγόρου υπεράσπισης για τη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του

Δημάρχου Λαυρεωτικής, Δημητρίου Λουκά του Ευαγγέλου, ενώπιον του Ι’ Τριμελούς

Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά την ορισθείσα μετ’ αναβολή δικάσιμο, την 4η Απριλίου 2022, για το

αδίκημα της μεταβολής στην παραλία της θέσης Βρωμοπούσι (Καλοπήγαδο) Λαυρεωτικής, την

04.08.2017, χωρίς την προηγούμενη απαιτούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής. Το συγκεκριμένο
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αδίκημα διέπραξε κατά την άσκηση των καθηκόντων του, με την ιδιότητα του ως Δήμαρχος

Λαυρεωτικής και νόμιμος εκπρόσωπος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.

Β. Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου ορίζεται σε ποσό 642,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% (154,08

ευρώ), συνολικά 796,08 ευρώ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6111 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής

οικονομικού έτους 2022.

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

ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


