
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 1 από 83

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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 11 Απριλίου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 18:00 (δια τηλεδιάσκεψης)

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 4852/07.04.2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 07.04.2022

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 δωρεάς της ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ

‘’ΑΙΓΕΑΣ’’ (προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου)

Αρ. Απόφ.: 92/2022

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 δωρεάς της ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ‘’ΑΙΓΕΑΣ’’

(προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου)» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» με την από 16.03.2022

επιστολή της, η οποία κοινοποιήθηκε με αριθμ. πρωτ: 3638/17.03.2022, γνωστοποίησε στο Δήμο

Λαυρεωτικής την πρόθεσή της να αναλάβει με ιδία έξοδα την προμήθεια και τοποθέτηση

κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στο 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου.

Το κόστος των ανωτέρω εργασιών προϋπολογίζεται σε συνολικό ποσό έως πέντε χιλιάδες

διακόσια ευρώ (5.200 €). Η τιμολόγηση θα γίνεται απευθείας στα στοιχεία της Δωρήτριας. Τυχόν

φόρος δωρεάς θα βαρύνει αποκλειστικά το δωρεοδόχο (Δήμο Λαυρεωτικής).
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3Α του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185Α/2013), όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 55  του Ν.4557/2018 «…Κάθε σύμβαση δωρεάς μεταξύ δωρητή και

δωρεοδόχου, οι σχετικές συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου

που προβλέπονται στην παράγραφο 1, καθώς και η εξόφληση τιμολογίων και αποδείξεων που

εκδίδονται αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές, απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου και φόρο

δωρεών».

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και ισχύει, ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή «…ιστ) αποφασίζει

για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς το Δήμο…».

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 με το Ν.4735/2020 και

ισχύει,

- την υπ’  αριθμ.  πρωτ:  3638/17.03.2022  επιστολή της εταιρείας «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ»  και το

συνημμένο σε αυτή σχέδιο σύμβασης δωρεάς

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 δωρεάς από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ

ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ», με αντικείμενο την κάλυψη του κόστους προμήθειας

και τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στο 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής. Το

κόστος εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών προϋπολογίζεται σε συνολικό ποσό έως πέντε χιλιάδες

διακόσια ευρώ (5.200 €). Η τιμολόγηση θα γίνεται απευθείας στα στοιχεία της Δωρήτριας.

Β. Την έγκριση του σχεδίου σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της ‘’ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ’’, ως κατωτέρω:

Σ Υ Μ Β Α Σ Η    Δ Ω Ρ Ε Α Σ

Στην Αθήνα σήμερα, …………….. μεταξύ

ΑΦΕΝΟΣ ΜΕΝ

του Δήμου Λαυρεωτικής ως Δωρεοδόχου, που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη 1, Λιμάνι Λαυρίου ,

T.K.: 19500 με ΑΦΜ:………….…/ΔΟΥ…………………….., νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραφή της

παρούσας από…………………………..

ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ
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της «ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΓΕΑΣ» με

διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ», με αρ. ΓΕΜΗ

134834301000, ΑΦΜ: 997159799/ΔΟΥ Γλυφάδας που εδρεύει στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 69, Τ.Κ.

166 75, Γλυφάδα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τη δικηγόρο

Αθηνών Αντιγόνη Μαυραγάνη του Δημητρίου, κάτοικο Βούλας, Αττικής, οδός Σουλίου 24  (εφεξής

«Δωρήτρια»),

του Δωρεοδόχου και της Δωρήτριας εφεξής καλούμενων από κοινού τα «Μέρη»

ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Δωρεάς ανάμεσα στη Δωρήτρια και το Δωρεοδόχο είναι η

κάλυψη του κόστους προμήθειας και τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στο 1ο Γυμνάσιο

Λαυρίου.

Για τη δωρεά αυτή έχει ήδη αποσταλεί το από 16/3/22 ηλεκτρονικό μήνυμα γνωστοποίησης της

δωρεάς της Δωρήτριας.

Άρθρο 2. ΥΨΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Το κόστος των ανωτέρω εργασιών προϋπολογίζεται σε συνολικό ποσό έως πέντε χιλιάδες διακόσια

ευρώ (5.200 €).

Η τιμολόγηση θα γίνεται απευθείας στα στοιχεία της Δωρήτριας.

Άρθρο 3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ και ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

1. Η Δωρήτρια οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα το Δωρεοδόχο για τον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσης των

εργασιών.

2. Η ολοκλήρωση των εργασιών θα συντελεστεί με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-

παραλαβής του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση μεταξύ της Δωρήτριας και του

Εργολάβου.

3. Σε περίπτωση διατύπωσης οποιωνδήποτε επιφυλάξεων, κατά την παράδοση/παραλαβή του έργου,

ο Εργολάβος/οι θα πρέπει, εντός προθεσμίας δέκα ημερών, να προβεί/ούν σε όλες τις αναγκαίες

ενέργειες για την αποκατάσταση των τεθέντων ζητημάτων. Η αποκατάσταση θα αποδεικνύεται από

έγγραφο που θα συνυπογράφεται από τη Δωρήτρια και τον Εργολάβο. Η Δωρήτρια αναλαμβάνει να

περιλάβει σχετικό όρο στις συμβάσεις μεταξύ αυτού και του/των Εργολάβου/ων.

4. Η παρούσα Σύμβαση Δωρεάς θα παραμένει σε ισχύ μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου από

τον Δωρεοδόχο. Κατόπιν αυτής, ουδεμία περαιτέρω ευθύνη φέρει η Δωρήτρια από την παρούσα

Σύμβαση.
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5. Σε περίπτωση που διατυπωθούν  επιφυλάξεις με την ολοκλήρωση των εργασιών κατά την

παράδοση – παραλαβή του έργου και δεν αποκατασταθούν κατά τα αναφερόμενα στις σχετικές

συμβάσεις έργου, ο Δωρεοδόχος δύναται να καταστεί εκδοχέας  της Δωρήτριας στο σύνολο των

δικαιωμάτων και απαιτήσεων του, προκειμένου να κινήσει αυτός (ο Δωρεοδόχος) όλες τις σχετικές

δικαστικές και εξώδικες διαδικασίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία, η δε

Δωρήτρια δεσμεύεται να τον συνδράμει σχετικώς σε αυτές.

6. Ο Δωρεοδόχος έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στις συμβάσεις έργου ή/και προμήθειας ή/και

παροχής υπηρεσιών που υπογράφονται στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας δωρεάς για

ενημερωτικούς και μόνο λόγους.

Άρθρο 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΥ.

1. Ο Δωρεοδόχος αναλαμβάνει την ευθύνη να επιτρέψει στη Δωρήτρια και στους Εργολάβους την

πρόσβαση και την χρήση του χώρου όπου καθ’ υπόδειξή του, θα παρασχεθούν οι εργασίες, για τους

σκοπούς της παρούσας Σύμβασης και για όσο διάστημα απαιτηθεί.

2. Ο Δωρεοδόχος υποχρεούται να παρέχει κάθε διοικητική ή άλλη συνδρομή προς τη Δωρήτρια και

τον/τους Εργολάβο/βους για την εκτέλεση των εργασιών, τη χορήγηση τυχόν αδειών και εγκρίσεων

και γενικά να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για την ολοκλήρωση της δωρεάς.

3. Ο Δωρεοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει την έγγραφη αποδοχή της εν λόγω

δωρεάς, η οποία  ρητά συμφωνείται ότι πραγματοποιείται υπό την αίρεση της προσκόμισης του

ανωτέρω εγγράφου.

Άρθρο 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΩΡΗΤΡΙΑΣ.

Η Δωρήτρια υποχρεούται να καλύψει το σύνολο του κόστους των δωρούμενων εργασιών, μέχρι του

ύψους του προϋπολογιζόμενου ποσού, χωρίς ουδεμία συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου ή

Ευρωπαϊκών πόρων και χωρίς κανενός είδους αντάλλαγμα εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.

Η Δωρήτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να περιλάβει όρο στις συμβάσεις έργου που υπογράφονται

με τους Εργολάβους, στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας δωρεάς, σχετικά με την ευθύνη των

τελευταίων για την καλή εκτέλεση του έργου καθώς και τυχόν ασφαλιστικών, θεμάτων ασφαλείας

εργασίας, εργατικών ατυχημάτων κλπ που τελούν σε άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του

έργου της παρούσας δωρεάς.

Άρθρο 6. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.

1. Η Σύμβαση λύεται με την κοινοποίηση της καταγγελίας της, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις

της επόμενης παραγράφου.
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2. Με την  επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων της παρούσας, η παραβίαση από οποιοδήποτε μέρος,

όρου της Σύμβασης, που όλοι συνομολογούνται ως ουσιώδεις, δίδει το δικαίωμα στον

αντισυμβαλλόμενο, να καταγγείλει αυτή. Αν η δωρεά έχει εν μέρει ολοκληρωθεί, οι υπηρεσίες

παραδίδονται στον Δωρεοδόχο στο στάδιο που ευρίσκονται και οι γενόμενες δαπάνες δεν

αναζητώνται.

3. Η Σύμβαση επίσης λύεται από τη Δωρήτρια αν καταστεί αδύνατη ή εξόχως δυσχερής η εκτέλεσή

της, λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του

Δωρεοδόχου. Η περίπτωση της ανωτέρας βίας αναλύεται στο επόμενο άρθρο.

4.  Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Δωρήτρια δικαιούται να λύσει τη Σύμβαση μερικώς ή ολικώς, με

μονομερή έγγραφη δήλωσή του προς το Δωρεοδόχο η οποία θα αναφέρει τους λόγους λύσης. Η λύση

της Σύμβασης επέρχεται αν, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη λήψη της ανωτέρω δήλωσης, ο

Δωρεοδόχος δεν προβεί στις κατάλληλες ενέργειες προς θεραπεία των συγκεκριμένων πράξεων ή

παραλείψεων.

Άρθρο 7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ.

Η Δωρήτρια δε φέρει ευθύνη αν η εκτέλεση της δωρεάς ή η ολοκλήρωση αυτής καταστεί αδύνατη εκ

λόγων ανωτέρας βίας. Εξυπακούεται ότι, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία,

αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Εάν οι λόγοι ανωτέρας βίας διαρκέσουν πέραν του

ενός έτους, η Δωρήτρια δύναται να λύσει αζημίως την παρούσα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται

το β’ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6.

Άρθρο 8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ των Μερών περί την ερμηνεία ή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία δεν μπορεί

να διευθετηθεί εξωδίκως εντός 1 μηνός από την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενός Μέρους προς

το άλλο, θα επιλύεται αποκλειστικά και οριστικά από τα Πολιτικά Δικαστήρια της Αθήνας.

Άρθρο 9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ.

Η παρούσα Δωρεά απαλλάσσεται από φόρο δωρεών, τέλη χαρτοσήμου και ΦΠΑ, σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 3Α παρ.  3  ν.  4182/2013  και  των άρθρων 2  παρ.  1α)  και 27  περ.  ιστ)  ν.

2859/2000.

Άρθρο 10. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

1. Κάθε τροποποίηση όρου της παρούσας, που είναι στο σύνολό τους ουσιώδεις,  μπορεί να

συμφωνηθεί από τα Μέρη μόνο εγγράφως και από κοινού.
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2. Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή η καθυστέρηση οποιουδήποτε των Μερών να ασκήσει τα

νόμιμα ή τα συμβατικά δικαιώματά του δεν θα μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από τα

δικαιώματα αυτά.

3. Η Δωρεά εργασιών που αναλαμβάνεται με την παρούσα συνιστά δωρεά σε είδος υπό την έννοια

του ότι δωρίζεται το τελικό αποτέλεσμα και συνεπώς δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 3α

παράγραφος 1 και 2 του Ν4182/2013.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) πρωτότυπα, όσα και τα Μέρη - και -

αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και έγινε κατανοητή και αποδεκτή από τους εκπροσώπους αυτών,

υπογράφεται όπως ακολουθεί:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς της ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ

‘’ΑΙΓΕΑΣ’’ (εξοπλισμός Υπηρεσίας Καθαριότητας)

Αρ. Απόφ.: 93/2022

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 «αποδοχής δωρεάς της ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ‘’ΑΙΓΕΑΣ’’

(εξοπλισμός Υπηρεσίας Καθαριότητας)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» με την από 28.03.2022

επιστολή της, γνωστοποίησε στο Δήμο Λαυρεωτικής την πρόθεσή της να αναλάβει με ιδία έξοδα την

προμήθεια μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, Πρασίνου και

Ανακύκλωσης.

Το κόστος της προμήθειας του εξοπλισμού προϋπολογίζεται σε συνολικό ποσό έως τέσσερις

χιλιάδες τριακόσια ευρώ (4.300€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η τιμολόγηση θα γίνει απευθείας

στα στοιχεία της Δωρήτριας.  Τυχόν φόρος δωρεάς θα βαρύνει αποκλειστικά το δωρεοδόχο (Δήμο

Λαυρεωτικής).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3Α του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185Α/2013), όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 55  του Ν.4557/2018 «…Κάθε σύμβαση δωρεάς μεταξύ δωρητή και
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δωρεοδόχου, οι σχετικές συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου

που προβλέπονται στην παράγραφο 1, καθώς και η εξόφληση τιμολογίων και αποδείξεων που

εκδίδονται αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές, απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου και φόρο

δωρεών».

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και ισχύει, ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή «…ιστ) αποφασίζει

για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς το Δήμο…».

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 με το Ν.4735/2020 και

ισχύει,

- την από 28.03.2022 επιστολή της εταιρείας «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ»

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 δωρεάς από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ

ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ», με αντικείμενο την κάλυψη του κόστους προμήθειας

εξοπλισμού (μηχανημάτων) για την Υπηρεσία Καθαριότητας, Πρασίνου και Ανακύκλωσης του Δήμου

Λαυρεωτικής. Το κόστος της προμήθειας του εξοπλισμού προϋπολογίζεται σε συνολικό ποσό έως

τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (4.300€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η τιμολόγηση θα

γίνεται απευθείας στα στοιχεία της Δωρήτριας.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της

Ελλάδος και εξόφληση μισθοδοσιών και πάσης φύσεως αποδοχών αιρετών και υπαλλήλων του

Δήμου μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος

Αρ. Απόφ.: 94/2022

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 «ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και

εξόφληση μισθοδοσιών και πάσης φύσεως αποδοχών αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου μέσω του

λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 3728/09.03.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
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1. Το άρθρο 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), το οποίο αναφέρεται

στην κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων των Δήμων σε πιστωτικά ιδρύματα,

2. Την Απόφαση Υπ.Οικ.οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/21-1-2019 (ΦΕΚ 104/24-1-2019 τεύχος Β’) που αφορά

τον καθορισμό λειτουργίας των τραπεζικών λογαριασμών,

3. Την παρ.2 του άρθρου 45 του Ν.4647/19 όπου ορίζεται ότι «πάσης φύσεως λογαριασμοί των

ΟΤΑ σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανοίγονται με απόφαση οικείας Οικονομικής Επιτροπής,

4. Την υπό στοιχεία οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/05.02.2021 (Β’ 604) απόφαση του Αναπληρωτή

Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός

προγραμματισμός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α

του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει».

5. Την  Απόφαση Υπ. Οικ. οικ. 2/80123/ΔΛΤΠ/14.02.2022 (ΦΕΚ 1022/04.03.2022 τεύχος Β’) με

την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθ. οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/ 05.02.2021 (Β’

604) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Με την ανωτέρω απόφαση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 της απόφασης οικ.

2/45619/ΔΛΤΠ/ 05.02.2021 (Β’ 604) στο οποίο ορίζεται ότι «Ειδικά για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού

καθώς και για τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, οι κάθε είδους αμοιβές του προηγούμενου εδαφίου,

δύναται να καταβάλλονται μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων» καταργείται.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής: «Η εφαρμογή των υποχρεώσεων της παραγράφου 2

δρομολογείται με τη σταδιακή ένταξη των Φορέων στη νέα διαδικασία, σύμφωνα με τις οδηγίες του

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού και

Ενιαία Αρχή Πληρωμής)  και τη συνδρομή της Τράπεζας της Ελλάδος.  Η προθεσμία εφαρμογής της

παρούσας παραγράφου παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.». 3. Η παρ. 4 του άρθρου 3

τροποποιείται ως εξής: «Εξαιρούνται των υποχρεώσεων των παραγράφων 1 και 2 οι Φορείς: (α) των

οποίων τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος κάθε μήνα δεν υπερβαίνουν σε συστηματική βάση

τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και (β) που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Φορέα και τη σύμφωνη γνώμη της εποπτεύουσας Γενικής

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) και του ΓΛΚ». Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα

στην υπό στοιχεία οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/05.02.2021 (Β’ 604) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού

Οικονομικών.

Θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, τηρεί τα χρηματικά του διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στο

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων στον οποίον πιστώνονται μηνιαίως οι προερχόμενοι από το

Ελληνικό Δημόσιο πόροι του Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ)κτλ. Για τις ανάγκες της εύρυθμης

ταμειακής διαχείρισης είχαν ανοιχτεί κατά το παρελθόν τραπεζικοί λογαριασμοί , οι οποίοι

παραμένουν ανοιχτοί έως και σήμερα, συγκεκριμένα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην Τράπεζα
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Eurobank και στην Τράπεζα ALPHA οι οποίοι εξυπηρετούν διάφορες καθημερινές συναλλαγές όπως

συναλλαγές ΔΙΑΣ, συναλλαγές POS, λογαριασμοί ειδικού σκοπού υπόλογων Πάγιων Προκαταβολών,

λογαριασμός υπόλογου για την αποστολή αλληλογραφίας του Δήμου μέσω ΕΛΤΑ, λογαριασμός

υπόλογου που αφορά την κάλυψη δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου κτλ.

Με την με αριθμό 26/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  έκλεισαν ως οφείλαμε οι ανενεργοί

λογαριασμοί του Δήμου Λαυρεωτικής.

Α. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της οικ.2/45619/ΔΛΤΠ/15-02-2021 (ΦΕΚ 604Β) απόφασης του αν. Υπουργού

Οικονομικών  για την καταβολή αμοιβών προσωπικού ΟΤΑ και την εξόφληση μισθοδοσιών και πάσης

φύσεως αποδοχών Αιρετών και Υπαλλήλων του Δήμου μας, οφείλουμε να ανοίξουμε υποχρεωτικά

λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Β. Ειδική διαδικτυακή εφαρμογή στην Τράπεζα της Ελλάδος & ορισμός χρήστη και των αντίστοιχων

επιπέδων πρόσβασης στη διαδικασία των συναλλαγών.

 Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω απόφασης “Ειδική δικτυακή εφαρμογή στην Τράπεζας της

Ελλάδος”, 1. Για την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά κεφαλαίων από το λογαριασμό ταμειακής

διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος, προς λογαριασμούς ταμειακής

διαχείρισης που τηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα, ή προς λογαριασμούς τρίτων, η Τράπεζα της Ελλάδος

παρέχει ειδική προς τούτο διαδικτυακή εφαρμογή με τη χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ

Α.Ε.. 2. Για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου, οι Φορείς υποβάλουν προς την Τράπεζα

της Ελλάδος ειδικό τυποποιημένο έντυπο αίτημα προσχώρησης, βάσει του οποίου δρομολογείται η

πρόσβαση τους στη διαδικτυακή εφαρμογή. Για την προσχώρηση αυτή, οι Φορείς υποβάλουν τα

προκαθορισμένα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εξουσιοδοτώντας την Τράπεζα της Ελλάδος για την

κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους, σύμφωνα με  το καθεστώς προμηθειών της ΤτΕ

(https://www.bankofgreece.gr/enimeros/foreis-genikhs-kyvernhshs/). 3. Στον κατάλογο των

εγγράφων του Φορέα περιλαμβάνεται και η εξουσιοδότηση του, με τον ορισμό του χρήστη και των

αντίστοιχων επιπέδων πρόσβασης στη διαδικασία εισαγωγής και καταχώρησης συναλλαγών.

4. Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, η πρόσβαση και ο έλεγχος της ταυτότητας του φορέα-

χρήστη (Two-Factor Authentication) παρέχεται στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Φορέα, με τη

χρήση κινητού τηλεφώνου τύπου «Smart  Phone»  και σάρωσης τύπου «QR  Code».  5.  Για τη

διευκόλυνση της παρακολούθησης των συναλλαγών και του ελέγχου τους, παράγονται αναφορές ανά

συναλλαγή από τη νέα διαδικτυακή εφαρμογή (με τη μορφή αρχείων pdf),  οι οποίες δύνανται να

χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά χρέωσης των λογαριασμών των Φορέων προκειμένου να

συσχετιστούν με το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού που εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης για:

Α. Το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τη

διαδικασία και προσκομίζοντας τα αναφερόμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται στην
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παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ως άνω υπουργικής απόφασης & σύμφωνα με όσα προβλέπονται

στην οικ. 2/45619/ΔΛΓΚ/2021 (ΦΕΚ604Β) υπουργικής απόφασης.

Β. Την ένταξη του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Λαυρεωτικής στην ειδική

διαδικτυακή εφαρμογή με χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Portal που παρέχει η Τράπεζα

της Ελλάδος και

Γ. Τον ορισμό χρήστη και των αντίστοιχων επιπέδων πρόσβασης στη διαδικασία εισαγωγής και

καταχώρησης συναλλαγών ως ακολούθως:

Εξουσιοδοτείται η  κα Ντελή Αικατερίνη του Κωνσταντίνου ορισθείσα  με την υπ’ αριθμ 142/2019

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αν. Προϊστάμενη της Ταμειακής υπηρεσίας & Ειδική Ταμίας  με

τους προσωπικούς της κωδικούς να εισάγει και να καταχωρεί και να  παρακολουθεί τα υπόλοιπα του

λογαριασμού.

Εξουσιοδοτείται η  κα Ντελή Αικατερίνη του Κωνσταντίνου ορισθείσα  με την υπ’  αριθμ  142/2019

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αν. Προϊστάμενη της Ταμειακής υπηρεσίας & Ειδική Ταμίας να

υπογράψει τα έντυπα ένταξης στην Εφαρμογή:  α)  Αίτηση Προσχώρησης,  β)  Έντυπο DCT Debtor,  γ)

Έντυπο Σύνδεσης  για  την προσχώρηση του Δήμου Λαυρεωτικής  στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή

ΔΙΑΣ Portal.»

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 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 171 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα

Δήμων & Κοινοτήτων»

- Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ.2 του Ν.4647/2019

- Την αριθμ. οικ.2/45619/ΔΛΤΠ/15-02-2021 (ΦΕΚ 604Β) υπουργική απόφαση

- Την αριθμ. πρωτ: 3278/09.03.2022 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

Α. Το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τη

διαδικασία και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ως αριθμ.

οικ. 2/45619/ΔΛΓΚ/2021 (ΦΕΚ604Β/15.02.2021) υπουργικής απόφασης.

Β. Την ένταξη του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Λαυρεωτικής στην ειδική

διαδικτυακή εφαρμογή με χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Portal που παρέχει η Τράπεζα

της Ελλάδος.
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Γ. Εξουσιοδοτεί την υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Ντελή Αικατερίνη του Κωνσταντίνου

ορισθείσα με την υπ’ αριθμ 142/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αν. Προϊστάμενη της

Ταμειακής Υπηρεσίας & Ειδική Ταμίας:

- με τους προσωπικούς της κωδικούς να εισάγει, να καταχωρεί και να  παρακολουθεί τα υπόλοιπα

του λογαριασμού.

-  να υπογράψει τα έντυπα ένταξης στην Εφαρμογή:  α)  Αίτηση Προσχώρησης,  β)  Έντυπο DCT

Debtor, γ) Έντυπο Σύνδεσης για την προσχώρηση του Δήμου Λαυρεωτικής στην ειδική διαδικτυακή

εφαρμογή ΔΙΑΣ Portal.

Δ. Ορίζεται η Αν. Προϊστάμενη της Ταμειακής υπηρεσίας & Ειδική Ταμίας κα Ντελή Αικατερίνη του

Κωνσταντίνου χρήστης της εφαρμογής ΔΙΑΣ Portal με τους εξής ρόλους :

Viewer, Editor, Approver, ApproverG, Admin & MIS.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 3.500,00 ευρώ στον

ΚΑ 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022, για την καταβολή χρηματικών

βοηθημάτων σε δημότες του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών

Αρ. Απόφ.: 95/2022

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 «έγκρισης δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 3.500,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του

δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε δημότες του

Δήμου Λαυρεωτικής λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής τα ακόλουθα:

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

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

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

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

τους διατάκτες»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')

4. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6733  του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2022

5. Την αριθμ. 38/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων ύψους 3.500,00 ευρώ, σε δημότες για τους οποίους

πληρούνται οι προϋποθέσεις για παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας, σύμφωνα με τις εκθέσεις

της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής ως κατωτέρω:
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- Χρηματικό βοήθημα σε Μ.Μ. του Ι., ποσό 500,00 ευρώ

- Χρηματικό βοήθημα σε Σ.Π. Στ. του Γ., ποσό 3.500,00 ευρώ

Με βάση τα ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι

απαιτείται η λήψη απόφασης προκειμένου να εξειδικευθεί η πίστωση ποσού 3.500,00 ευρώ, η οποία

είναι εγγεγραμμένη στο δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 με τίτλο «Καταβολή

χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» και με ΚΑ 00-6733 για την καταβολή του ανωτέρω

ποσού.

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 14 του Ν.4625/2019

- Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018

- Την υπ’ αριθμ.38/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και τις συνημμένες

εισηγήσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας

- Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6733  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. Tην εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.500,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00-6733

με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» του προϋπολογισμού του Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022, για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους κάτωθι:

- Ποσό: 500,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Μ.Μ. του Ι.

- Ποσό: 3.500,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Σ. Π. Στ. του Γ.

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

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

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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Λαυρεωτικής προς το

ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 96/2022
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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 5ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Λαυρεωτικής προς το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 235  του Ν.3463/2006  (ΦΕΚ –  114  Α/8-6-2006)  «Κύρωση του Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων», όπου ορίζεται ότι: «Πόροι των ιδρυμάτων είναι ιδίως: α) η ετήσια τακτική ή

τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου ή της Κοινότητας, β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις,

δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των

υπηρεσιών, που παρέχουν τα ιδρύματα, δ) πρόσοδοι από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη

συμμετοχή τους σε προγράμματα.»

2. Την αριθμ. απόφ. 34/2011/11 (ΦΕΚ 1631 Β/19-7-2011) «Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου

δικαίου του Δήμου Λαυρεωτικής σε ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ (άρθρα 102, 103 παρ. 1, 3 και 4 Ν. 3852/2010 και άρθρο 240 Ν. 3463/2006)»

3. Το ΦΕΚ 1089/Β/10.04.2012  «Τροποποίηση της υπ’  αριθ.  34/2011  απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την

επωνυμία ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 8667/5635/26-5-2011 απόφαση του Γ.Γ.

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1631/Β/19-7-2011) και κωδικοποίηση αυτού», σύμφωνα

με την οποία η ετήσια τακτική επιχορήγηση από το Δήμο ανέρχεται σε 1.100.000,00 ευρώ.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των

Δήμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018).

6. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139 Α/31-8-2019).

7. Την υπ’  αριθμ.  313/2022  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’  έτους 2022  και την Α.Π.   5646/17.01.2022

απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία επικυρώθηκε.

8. Την εγγεγραμμένη πίστωση 720.000,00 ευρώ στον ΚΑ δαπανών 00-6715.007 του δημοτικού

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

9. Την υπ’ αριθμ.41/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ με θέμα:

«έκτακτη οικονομική επιχορήγηση από τον Δήμο Λαυρεωτικής προς το Ν.Π.Δ.Δ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’  Δήμου

Λαυρεωτικής».

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι για το έτος

2022  στο δημοτικό προϋπολογισμό έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 720.00,00  ευρώ για την

επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου. Με την ανωτέρω αριθμ.41/2022 απόφαση του Διοικητικού του

Συμβουλίου, το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ αιτείται έκτακτη επιχορήγηση ύψους 150.000,00 ευρώ στα πλαίσια

της ετήσιας επιχορήγησης που λαμβάνει από τον Δήμο Λαυρεωτικής, προκειμένου να ενισχυθούν οι

κατωτέρω ΚΑ δαπανών:
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Κ.Α. Δαπανών Περιγραφή Ποσό  (€)

00-6431 ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤ.
ΔΗΜΟΥ

5.000

15-6117.003 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

60.000

15-6471.001 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 39.500

15-6471.007 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΗΧΗΤΙΚΗ & ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

12.500

15-6471.013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
& ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

5.000

15-6615 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 6.000

15-7135.007 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

5.000

15-6265.003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

5.000

15-6262.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -
ΓΗΠΕΔΩΝ

12.000

ΣΥΝΟΛΟ 150.000

Στη συνέχεια,  ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο Δήμος

δύναται να καταβάλλει ως πρόσθετη επιχορήγηση προς το Νομικό Πρόσωπο το ποσό των  130.000,00

ευρώ και κάλεσε 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

- την αριθμ. 313/2012 (ΦΕΚ 1089/Β/10.04.2012) απόφαση,

-  την υπ’ αριθμ. 313/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- την υπ’ αριθμ. 41/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

- την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6715.007 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

Εγκρίνει την καταβολή πρόσθετης επιχορήγησης ύψους 130.000,00 ευρώ, στα πλαίσια της ετήσιας

επιχορήγησης που λαμβάνει το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’  Δήμου Λαυρεωτικής από το Δήμο Λαυρεωτικής

όπως αναφέρεται στην αριθμ. 313/2012 (ΦΕΚ 1089/Β/10.04.2012) απόφαση σύστασης του Νομικού

Προσώπου.

Το ανωτέρω ποσό θα προστεθεί στον Κ.Α.  δαπανών 00-6715.007  ‘’επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ’’

οικονομικού έτους 2022 με αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2021

για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 97/2022

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 περί

«έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του

προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την  περίπτωση γ’ της παραγράφου 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.…».

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.»

 Σύμφωνα με την παρ.2  του άρθρου 240  του Ν.3463/2006,  όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 12 του Ν.4326/2016, οι διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 και των παρ.1 και 3 του

άρθρου 236 του ιδίου νόμου εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα.

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».

Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.

4 του άρθρου 43 του Ν.  3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν.  4257/2014 «9. Η οικονομική επιτροπή,

έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη

κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του

προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του
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συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και

επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του

προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους,

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των

εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι

δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε

αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από

την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα,

σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε

καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται

εντός της ίδιας προθεσμίας,  δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που

αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά

των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του

οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα

Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή

Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277

του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε

άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού

Εσωτερικών.»

Κατ’  εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ’  αριθμ.  οικ.  40038/09.09.2011

(ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία

καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική

επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η

τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται

σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1  έως και 3,  που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής

υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’  αριθμ.38/2022  απόφασή του σχετικά με την έκθεση

εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του Νομικού Προσώπου.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ’ τριμήνου έτους 2021 εμφανίζονται στον

πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Δ’  τριμήνου έτους 2021  εμφανίζονται στον

πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Δ’ τριμήνου έτους 2021 εμφανίζονται στον πίνακα 3.

Σύμφωνα με την αριθμ. 38/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού

Προσώπου:

«…Από  τους  ανωτέρω  πίνακες  της  πορείας  εκτέλεσης  του   προϋπολογισμού  του  4ου Τριμήνου

του 2021  και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.  4270/14  σύμφωνα με τις οποίες στον

προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και

εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο, θα πρέπει να

επισημανθούν οι κάτωθι παρατηρήσεις.

Ως προς το σκέλος των εσόδων

Κατά το 4ο τρίμηνο έτους 2021 βεβαιώθηκε ποσοστό 81,28 % επί του προϋπολογισμού εσόδων του

Ν.Π.Δ.Δ. μη συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων

(705.355,51/867.805,04) ή ποσοστό 81,08% επί του συνολικού προϋπολογισμού εσόδων

συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων (849.010,68/1.047.067,84).

Το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων κατά το 4ο τρίμηνο του 2021 μη συμπεριλαμβανομένου του

χρηματικού υπολοίπου, ανήλθε στο ύψος των 849.010,68 ευρώ, ενώ συμπεριλαμβανομένου και του

χρηματικού υπολοίπου το συνολικό ποσό των εισπράξεων ανήλθε στο ύψος των 849.423,26 ευρώ.

Ο στόχος οποίος είχε τεθεί με την υπ’ αριθμ.28/2021 Απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. περί

αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ. έτους 2021 για τις εισπράξεις του 4ου τριμήνου ήταν οι συνολικές

εισπράξεις να ανέλθουν στο ύψος των 964.447,00 ευρώ και οι εισπράξεις μόνο των εσόδων άνευ του

χρηματικού υπολοίπου στο ύψος των 964.034,42 ευρώ. Η συνολική απόκλιση εσόδων είναι αρνητική

115.023,74 ευρώ και ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 11,93%. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κατά ένα

μέρος στην ελάχιστη εισπραξιμότητα, αφού δεν κατεβλήθησαν δίδακτρα και συνδρομές από τη στιγμή

που οι δομές του Ν.Π.Δ.Δ. (ωδείο και γυμναστήρια) παρέμειναν κλειστές λόγω του covid-19 και κατά

ένα δεύτερο μέρος στην καταβολή μειωμένης μηνιαίας επιχορήγησης από το Δήμο Λαυρεωτικής.

Ως προς το σκέλος των εξόδων
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Κατά το 4ο τρίμηνο έτους 2021 τιμολογήθηκε ποσοστό 85,33% του προϋπολογισμού δαπανών του

Ν.Π.Δ.Δ., μη συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού και των πληρωμών ΠΟΕ και αποδόσεων

(603.940,10/707747,97€) ή 87,08% επί του συνολικού προϋπολογισμού των δαπανών.

Εξοφλήθηκε ποσοστό 91,25% των συνολικά τιμολογημένων υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.,

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών αλλά και υποχρεώσεων του 4ου τριμήνου έτους 2021.

Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», ανέρχεται σε

831.943,87 ευρώ, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 962.694,00 ευρώ, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση

130.750,13 ευρώ (ποσοστό ύψους 13,58%).

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του 4ου  τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων

ανέρχονται σε 75.875,91 ευρώ , ενώ ο στόχος  που είχε τεθεί ήταν 0,00 ευρώ.

Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί των

συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε 15.726,39 ευρώ.

Το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου

του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε -60.149,52 ευρώ και

η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (Απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος

ΟΠΔ/Στόχος συνολικών Εσόδων )  και είναι -6,24% H εν λόγω αρνητική απόκλιση οφείλεται όπως

αναφέρθηκε και παραπάνω, στη μείωση εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ.  με αποτέλεσμα την πληρωμή κυρίως

πάγιων και υποχρεωτικών δαπανών και καθυστέρηση αποπληρωμής των απλήρωτων υποχρεώσεων,

κατά προτεραιότητα του έτους 2020 και εν συνεχεία του έτους 2021, η οποία όμως

πραγματοποιήθηκε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, βάσει των ταμειακών διαθεσίμων του Ν.Π.Δ.Δ..

Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ισολογισμού, η οικονομική κατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ. κατά το 4ο τρίμηνο έχει

ως εξής:

· Οι υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. εμφανίζονται μειωμένες κατά 54.770,50€ συγκριτικά με αυτές

του προηγούμενου (τρίτου) τριμήνου 2021.

· Τα χρηματικά διαθέσιμα εμφανίζονται αυξημένα κατά 17.417,30€ συγκριτικά με αυτά του

προηγούμενου (τρίτου) τριμήνου 2021.

Οι απαιτήσεις του Ν.Π.Δ.Δ. εμφανίζονται μειωμένες κατά 9.155,00€ συγκριτικά με αυτές του

προηγούμενου (τρίτου) τριμήνου 2021…»

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,  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020
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- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- την απόφαση 40038/9.9.2011 του Υπουργού Εσωτερικών

- την αριθμ.38/2022 απόφαση του Δ. Σ. του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

εγκρίνει την έκθεση εξόδων –  εσόδων Δ’  τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

Δήμου Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %

1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 819.067,50 671.903,01 0,820327 671.903,01 0,820327 1
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 7.000,00 0,00 0 0,00 0 ########
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 1.500,00 16,14 0,01076 16,14 0,01076 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 20.570,00 5.805,00 0,282207 5.805,00 0,282207 1
5 Φόροι και εισφορές 19.997,50 6.081,87 0,304132 6.081,87 0,304132 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 770.000,00 660.000,00 0,857143 660.000,00 0,857143 1
1 Εκτακτα έσοδα 48.737,54 33.452,50 0,686381 33.452,50 0,686381 1

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 44.285,04 30.000,00 0,67743 30.000,00 0,67743 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.452,50 3.452,50 0,775407 3.452,50 0,775407 1

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
21 Τακτικά έσοδα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 178.850,22 143.655,17 0,803215 143.655,17 0,803215 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 174.850,22 139.655,17 0,798713 139.655,17 0,798713 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 4.000,00 4.000,00 1 4.000,00 1 1
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 412,58 0,00 0 0,00 0 ########
Σύνολα εσόδων 1.047.067,84 849.010,68 849.010,68
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 699295,47 672251,56 0,961327 595572,33 0,8516748 551519,79 551519,79 0,7886792 0,9260333

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 323171,95 323171,95 1 302654,83 0,9365133 302654,83 302654,83 0,9365133 1
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 89757,3 67988,34 0,757469 48686,59 0,5424249 41157,12 41157,12 0,4585379 0,8453482
62 Παροχές τρίτων 56968,4 57283,98 1,00554 53678,6 0,9422522 47182,4 47182,4 0,8282206 0,8789797
63 Φόροι - τέλη 3145,26 3145,26 1 3001,97 0,9544426 3001,97 3001,97 0,9544426 1
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 116232,56 114700,76 0,986821 111913,8 0,9628438 94222,15 94222,15 0,8106347 0,8419172
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 500 500 1 114,34 0,22868 114,34 114,34 0,22868 1
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 109020 105461,27 0,967357 75522,2 0,6927371 63186,98 63186,98 0,5795907 0,8366676
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
68 Λοιπά Έξοδα 500 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0!

7 Επενδύσεις 8452,5 8367,77 0,989976 8367,77 0,9899757 658,07 658,07 0,0778551 0,0786434

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες
παγίων 8452,5 8367,77 0,989976 8367,77 0,9899757 658,07 658,07 0,0778551 0,0786434

73 Έργα 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε
επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 337153,45 337153,45 1 307811,49 0,9129715 282089,06 279766,01 0,8297884 0,9088875
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 158303,23 158303,23 1 158303,23 1 146905,77 144582,72 0,9133277 0,9133277
82 Αποδόσεις 178850,22 178850,22 1 149508,26 0,8359412 135183,29 135183,29 0,7558464 0,9041861
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

9 Αποθεματικό 2166,42
Σύνολα δαπανών 1047067,84 1017772,78 911751,59 834266,92 831943,87
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

τέλος Προηγούμενου
έτους 31-12-2020

Προηγούμενο τρίμηνο
01/07/2021 - 30/09/2021

4ο Τρίμηνο 2021 Μεταβολή
%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 19.081,63 19.082,64 9.927,64 0,52
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 866,17 867,18 867,18 1,00
3. Λοιπές απαιτήσεις 18.215,46 18.215,46 9.060,46 0,50
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 412,58 62,09 17.479,39 281,52
1. Ταμείο 220,00 0,00 372,99 #ΔΙΑΙΡ./0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 192,58 62,09 17.106,40 275,51
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 2.400,00 2.400,00 1,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 2.400,00 2.400,00 1,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 175.514,09 134.683,78 79.913,28 0,59
1. Προμηθευτές 167.917,89 129.602,77 65.966,71 0,51
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 7.182,52 4.362,10 13.815,97 3,17
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,60 588,91 0,60 0,00
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 413,08 130,00 130,00 1,00
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 7.416,80 7.416,80 1,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 7.416,80 7.416,80 0,00



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 23 από 83

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ –

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»,  κα Αρετούσα Μακρή,  μειοψήφησε τονίζοντας ότι έχει παρέλθει κατά πολύ το

προβλεπόμενο από το νόμο διάστημα των τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του 4ου τριμήνου 2021

και συνεπώς δεν έχει νόημα η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2021

για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 98/2022

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 περί

«έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του

προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την  περίπτωση γ’ της παραγράφου 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.…».

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.»

 Σύμφωνα με την παρ.2  του άρθρου 240  του Ν.3463/2006,  όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 12 του Ν.4326/2016, οι διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 και των παρ.1 και 3 του

άρθρου 236 του ιδίου νόμου εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα.

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».
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Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.

4 του άρθρου 43 του Ν.  3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν.  4257/2014 «9. Η οικονομική επιτροπή,

έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη

κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του

προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του

συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και

επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του

προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους,

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των

εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι

δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε

αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από

την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα,

σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε

καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται

εντός της ίδιας προθεσμίας,  δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που

αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά

των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του

οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα

Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή

Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277

του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε

άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού

Εσωτερικών.»

Κατ’  εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ’  αριθμ.  οικ.  40038/09.09.2011

(ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία

καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική

επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η
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τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται

σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1  έως και 3,  που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής

υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’  αριθμ.23/2022  απόφασή του σχετικά με την έκθεση

εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του Νομικού Προσώπου.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ’ τριμήνου έτους 2021 εμφανίζονται στον

πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Δ’  τριμήνου έτους 2021  εμφανίζονται στον

πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Δ’ τριμήνου έτους 2021 εμφανίζονται στον πίνακα 3.

Σύμφωνα με την αριθμ. 23/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού

Προσώπου:

«…Από του ανωτέρω πίνακες για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ’ τριμήνου

έτους 2021 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4270/14 σύμφωνα με τις οποίες στον

προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις

εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο, θα πρέπει να

επισημανθούν οι κάτωθι παρατηρήσεις:

1. Ως προς το σκέλος των εσόδων:

· Βεβαιώθηκε το 84,01% του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων, που αποτελείται από

τις ομάδες 0, 1 & 2 του προϋπολογισμού (1.199.907,23 € / 1.428.277,26 €) και το 84,91 % επί του

συνολικού προϋπολογισμού των εσόδων.

· Εισπράχθηκε το 83,90 % επί του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων και το της ομάδας

32 που κάνει αναφορά σε ποσά που βεβαιώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη (1.199.182,23 €/

1.429.304,76 €).

2.  Ως προς το σκέλος των εξόδων:

· Υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) το 81,27% του προϋπολογισμού των πραγματικών εξόδων, που

αποτελείται από τις ομάδες 6 & 7 του προϋπολογισμού (1.212.979,10 €/1.492.584,92 €) και το 82,43

% επί του συνολικού προϋπολογισμού των εξόδων.

· Εξοφλήθηκε το 98,57% των συνολικών υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ., είτε αυτές

δημιουργήθηκαν κατά το Δ’ τρίμηνο του 2021 είτε παλαιότερα (ΠΟΕ).

3. Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού:

     Σύμφωνα με τα στοιχεία Ισολογισμού, η οικονομική κατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ. κατά το Δ’ τρίμηνο

κρίνεται  ως καλή καθώς :

· Οι υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. εμφανίζονται μειωμένες συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο

(30/09/2021), κατά 21.658,84 €
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· Τα χρηματικά διαθέσιμα εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των 37.309,58 €, συγκριτικά

με τις 30/09/2021.

· Οι απαιτήσεις του Ν.Π.Δ.Δ. αυξήθηκαν κατά 2.557,50 €, συγκριτικά με τις 30/09/2021.

Συνοψίζοντας, η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. για το Δ’ Τρίμηνο του 2021

κρίνεται ως καλή, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία Ισολογισμού της ανωτέρω

περιόδου.»

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

άρθρου 40 του Ν.4735/2020

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- την απόφαση 40038/9.9.2011 του Υπουργού Εσωτερικών

- την αριθμ.23/2022 απόφαση του Δ. Σ. του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

εγκρίνει την έκθεση εξόδων – εσόδων Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

Δήμου Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω:
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2021 - 31/12/2021

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2

0 Τακτικά έσοδα 589.000,00 € 564.264,77 € 95,80% 562.524,77 € 95,51% 99,69%
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια -   € -   € -   €
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 1.000,00 € 69,77 € 6,98% 69,77 € 6,98% 100,00%
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα -   € -   € -   €
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών -   € -   € -   €
5 Φόροι και εισφορές 38.000,00 € 14.195,00 € 37,36% 12.455,00 € 32,78% 87,74%
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις -   € -   € -   €
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 550.000,00 € 550.000,00 € 100,00% 550.000,00 € 100,00% 100,00%
1 Εκτακτα έσοδα 839.277,26 € 635.642,46 € 75,74% 635.642,46 € 75,74% 100,00%

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας -   € -   € -   €
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 737.160,72 € 635.209,85 € 86,17% 635.209,85 € 86,17% 100,00%
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 101.716,54 € -   € 0,00% -   € 0,00%
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες -   € -   € -   €
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα -   € -   € -   €
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 400,00 € 432,61 € 108,15% 432,61 € 108,15% 100,00%
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών -   € -   € -   €

21 Τακτικά έσοδα -   € -   € -   €
22 Έκτακτα έσοδα -   € -   € -   €
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1.027,50 € 1.015,00 € 98,78% 1.015,00 € 98,78% 100,00%

31 Εισπράξεις από δάνεια -   € -   € -   €
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 1.027,50 € 1.015,00 € 98,78% 1.015,00 € 98,78% 100,00%
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 464.250,00 € 391.309,79 € 84,29% 391.309,79 € 84,29% 100,00%

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 459.250,00 € 387.309,79 € 84,34% 387.309,79 € 84,34% 100,00%
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 5.000,00 € 4.000,00 € 80,00% 4.000,00 € 80,00% 100,00%
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ -   € -   € -   €
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 102.985,94 € 102.985,94 € 100,00% 102.985,94 € 100,00% 100,00%

Σύνολα εσόδων 1.996.540,70 € 1.695.217,96 € 84,91% 1.693.477,96 € 84,82% 99,90%
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2021 - 31/12/2021

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 1.387.420,92 € 1.193.434,08 € 86,02% 1.212.022,30 € 87,36% 1.193.434,08 € 1.193.434,08 € 86,02% 98,47%
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.053.416,66 € 1.006.126,50 € 95,51% 1.007.293,47 € 95,62% 1.006.126,50 € 1.006.126,50 € 95,51% 99,88%
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 53.700,00 € 41.822,77 € 77,88% 46.510,59 € 86,61% 41.822,77 € 41.822,77 € 77,88% 89,92%
62 Παροχές τρίτων 72.500,00 € 42.196,90 € 58,20% 50.701,44 € 69,93% 42.196,90 € 42.196,90 € 58,20% 83,23%
63 Φόροι - τέλη 550,00 € 227,79 € 41,42% 242,55 € 44,10% 227,79 € 227,79 € 41,42% 93,91%
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 87.708,50 € 43.579,63 € 49,69% 43.579,63 € 49,69% 43.579,63 € 43.579,63 € 49,69% 100,00%

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση
δημοσίας πίστεως 400,00 € 336,00 € 84,00% 399,97 € 99,99% 336,00 € 336,00 € 84,00% 84,01%

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 118.145,76 € 59.144,49 € 50,06% 63.294,65 € 53,57% 59.144,49 € 59.144,49 € 50,06% 93,44%
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
68 Λοιπά Έξοδα 1.000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00%
7 Επενδύσεις 105.164,00 € 956,80 € 0,91% 956,80 € 0,91% 956,80 € 956,80 € 0,91% 100,00%

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και
προμήθειες παγίων 105.164,00 € 956,80 € 0,91% 956,80 € 0,91% 956,80 € 956,80 € 0,91% 100,00%

73 Έργα 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές
εργασίες κλπ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές
σε επιχειρήσεις) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και
προβλέψεις 502.964,69 € 427.772,27 € 85,05% 432.673,72 € 86,02% 427.772,27 € 427.772,27 € 85,05% 98,87%

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 37.769,69 € 37.769,69 € 100,00
% 37.769,69 € 100,00% 37.769,69 € 37.769,69 € 100,00

% 100,00%

82 Αποδόσεις 464.250,00 € 390.002,58 € 84,01% 394.904,03 € 85,06% 390.002,58 € 390.002,58 € 84,01% 98,76%

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 945,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00%
9 Αποθεματικό 991,09 € 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00%

Σύνολα δαπανών 1.996.540,70 € 1.622.163,15 € 81,25% 1.645.652,82 € 82,43% 1.622.163,15 € 1.622.163,15 € 81,25% 98,57%
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Τέλος προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 4ο Τρίμηνο 2021 Μεταβολή %

1 2 3 3\2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.815,25 € 255,97 € 2.813,47 € 1099,14%
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 867,50 € 12,50 € 670,00 € 5360,00%
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 1.858,92 € 154,64 € 1.104,64 € 714,33%
3. Λοιπές απαιτήσεις 88,83 € 88,83 € 1.038,83 € 1169,46%
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 103.145,94 € 34.511,63 € 71.821,21 € 208,11%
1. Ταμείο -   € -   € -   €
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 103.145,94 € 34.511,63 € 71.821,21 € 208,11%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -   € -   € -   €
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων -   € -   € -   €
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 43.613,35 € -   € -   €
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού -   € -   € -   €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ -   € -   € -   €
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες -   € -   € -   €
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες -   € -   € -   €
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 51.879,21 € 56.313,30 € 34.654,46 € 61,54%
1. Προμηθευτές 37.664,09 € 24.828,69 € 23.377,71 € 94,16%
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 3.651,75 € 1.945,38 € 402,27 € 20,68%
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 10.301,12 € 28.935,07 € 10.562,77 € 36,51%
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 262,25 € 604,16 € 311,71 € 51,59%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 56.278,02 € -   € -   €
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων -   € -   € -   €
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 56.278,02 € -   € -   €
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού -   € -   € -   €
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Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ –

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»,  κα Αρετούσα Μακρή,  μειοψήφησε τονίζοντας ότι έχει παρέλθει κατά πολύ το

προβλεπόμενο από το νόμο διάστημα των τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του 4ου τριμήνου 2021

και συνεπώς δεν έχει νόημα η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος.

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.424,88 ευρώ για την πληρωμή της

ΔΕΔΔΗΕ

Αρ. Απόφ.: 99/2022

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 «έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.424,88 ευρώ για την

πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Ο Δήμος Λαυρεωτικής με το από 23.11.2021 αίτημά του, αιτήθηκε στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., την

επέκταση δημοτικού φωτισμού στις οδούς Κύμης 32  και Ελπίδος 6,  στην Κοινότητα Αγίου

Κωνσταντίνου. Κατόπιν τούτου, η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. εκπόνησε τεχνοοικονομική μελέτη και απέστειλε

το αριθμ. πρωτ: 3728/18.03.2022 έγγραφό της, σύμφωνα με το οποίο το εκτιμώμενο κόστος

ανέρχεται σε ποσό 2.762,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, συνολικά 3.424,88 ευρώ.

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 4246/29.03.2022 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ

Εφαρμογών και Συγκοινωνιών, επειδή το ανωτέρω ποσό πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν

από την έναρξη κατασκευής του έργου, απαιτείται η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20-7321.004 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Η οριστική δαπάνη θα καθοριστεί μετά την αποπεράτωση των εργασιών, βάσει του απολογισμού που

θα συνταχθεί από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..

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

αποφασίσουν σχετικά με:  (α) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού

3.424,88 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 20-7321.004 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση

δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2022 και (β) τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό

ένταλμα προπληρωμής.

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
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- Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του

από 17.05.59 Β.Δ/τος

- Το αριθμ. πρωτ: 3728/18.03.2022 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ

- Την αριθμ.  πρωτ:  4246/29.03.2022 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών &

Συγκοινωνιών

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 έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού   3.424,88 ευρώ σε βάρος του ΚΑ

δαπανών 20-7321.004 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ.

Αγίου Κωνσταντίνου» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Β. Ορίζει ως υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής,  στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ,  το Δημήτριο Στόμη,  ΔΕ Χειριστή

Καλαθοφόρου.

Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο,  ορίζεται σε τρεις (3)

μήνες, ήτοι 11 Ιουλίου 2022.

Δ. Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34

του από 17-5/15.6.1959 Β.Δ. «περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων».

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου ‘’Ανέγερση

Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων στο Δήμο Λαυρεωτικής’’

Αρ. Απόφ.: 100/2022

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 παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου ‘’Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου

Ποντίων στο Δήμο Λαυρεωτικής’’» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.

πρωτ: 4263/29.03.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα

ακόλουθα:

«Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η διεξαγωγή του ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΕΡΓΕΡΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης 799.800,00

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ολοκληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 248/2020 Απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαυρεωτικής, περί έγκρισης των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του

Αναδόχου.
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2. Μειοδότης με μέση έκπτωση 36,53 %, αναδείχτηκε η Εταιρεία «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», στην

οποία κυρώθηκε η ανάθεση κατασκευής του Έργου.

3. Υπογράφηκε η από 30/12/2020  Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και του

Δήμου Λαυρεωτικής  με οικονομικό 507.821,33 €  (συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α.).

4. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12)  μήνες από την ημερομηνία υπογραφής

της Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την  30/12/2021.

5. Το Χρονοδιάγραμμα  το οποίο υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία εγκρίθηκε με το υπ.  αριθμ.

Πρωτ. 500/15-1-21 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Λαυρεωτικής.

6. Η Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών διαπίστωσε την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού

Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), για την ορθή ολοκλήρωση του έργου.

7. Με το υπ. Αριθμ. πρωτοκόλλου 6248/2021 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ζητήθηκε από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Σ.Δ.Ε.Π.Α.) για την

γνωμοδότηση για χρήση επι έλασσον δαπανών του 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών)

και σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΝΕΡΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

8. Το Σ.Δ.Ε.Π.Α. με το Πρακτικό του στις 28/04/2021 (7η Συνεδρίαση, Θέμα 14ο ) γνωμοδότησε

θετικά για την σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. στον 1ο ΑΠΕ.

9. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης με το από

την 01/07/2021 πρακτικός της (Πρακτικό Νο 1), έλαβε γνώση και συμφώνησε ομόφωνα στην σύναψη

της 1ης Σ.Σ.Ε. στον 1ο ΑΠΕ, καθώς και στην τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.

10. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής με την απόφαση 173/2021 ενέκρινε την

σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. και την παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου κατά τρείς (3)

μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 28/03/2022.

11. Την 05/08/2021 υπογράφηκε η 1η Σ.Σ.Ε. του έργου με αριθμ. πρωτ. 13229/05.08.2021.

12. Την 04/03/2022 ο ανάδοχος κατέθεσε αίτημα με αριθμ. πρωτ. 3036/04.03.2022, με το οποίο

ζητούσε την παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά τρείς (3)

μήνες (συνημμένο 1).

13. Την Δευτέρα 28/03/2022 συνεδρίασε η επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής

σύμβασης του έργου,  η οποία ενέκρινε την παράταση της εργολαβικής σύμβασης,  Αρχικής και 1ης

Σ.Σ.Ε. (θέμα 3ο Συνεδρίασης), κατά τρείς μήνες δηλαδή έως τις 27/06/2022 (συνημμένο 2).

Εισηγούμαστε

Την έγκριση για:

Την 2η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΑΝΕΡΓΕΡΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ »,  σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.
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4412/16, η οποία επιφέρει παράταση κατά 3 μήνες του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου, δηλαδή από

την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης η οποία ήταν 28/03/2022  σε 27/06/2022.»

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

- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 3036/04.03.2022 αίτημα του Αναδόχου περί παράτασης συμβατικής

προθεσμίας

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4263/29.03.2022 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

Την 2η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΑΝΕΡΓΕΡΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»,  σύμφωνα με το άρθρο 147  του Ν.

4412/16,  η οποία επιφέρει παράταση κατά τρεις (3)  μήνες του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου,

δηλαδή από την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης η οποία ήταν 28 Μαρτίου 2022 σε 27 Ιουνίου

2022.

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την εκπροσώπηση του Δημάρχου

Λαυρεωτικής και του αρμόδιου Αντιδημάρχου Καθαριότητας σε διενεργηθείσα προκαταρκτική

εξέταση με στοιχεία ΑΒΜ ΔΑ2021-9128 ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαυρίου, για φερόμενη

πράξη τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με ταυτόχρονη κατάθεση υπομνήματος

Αρ. Απόφ.: 101/2022

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 «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την εκπροσώπηση του Δημάρχου

Λαυρεωτικής και του αρμόδιου Αντιδημάρχου Καθαριότητας σε διενεργηθείσα προκαταρκτική

εξέταση με στοιχεία ΑΒΜ ΔΑ2021-9128 ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαυρίου, για φερόμενη πράξη

τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με ταυτόχρονη κατάθεση υπομνήματος», έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής τα ακόλουθα:

Στις 28  Μαρτίου 2022  και με αριθμ.  πρωτ:4156/28.03.2022  κοινοποιήθηκε στο Δήμο

Λαυρεωτικής κλήση από την Πταισματοδίκη Λαυρίου,  με την οποία καλείται ο Δήμαρχος

Λαυρεωτικής, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Καθαρότητας, Αθανάσιος Μακροδημήτρης σε
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προκαταρκτική εξέταση ως ύποπτοι για ενδεχόμενη διάπραξη του σκιαγραφούμενου αδικήματος της

υποβάθμισης περιβάλλοντος, ύστερα από καταγγελία πολίτη στην περιοχή ‘’Τέλματα’’ Λαυρίου.

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



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 35 από 83

Σύμβουλος με πάγια αντιμισθία,

- Το γεγονός ότι η δίωξή τους δεν ασκήθηκε λόγω καταγγελίας από μέρους του Δήμου

Λαυρεωτικής ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής,

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

αναλάβει ο δικηγόρος Αθηνών,  κος Γεώργιος Ν.  Κατσαμπέρης.  Η αμοιβή του δικηγόρου για την

υπόθεση, ανέρχεται σε ποσό 496,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την

από 30.03.2022 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...».

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),

- Τη με αριθμ. πρωτ: 4156/28.03.2022 κλήση σε προκαταρκτική εξέταση

- Την από 30.03.2022 προσφορά του κου Γ. Ν. Κατσαμπέρη

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει κατά πλειοψηφ ία

Α. Εγκρίνει τον ορισμό του Δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Ν. Κατσαμπέρη, με έδρα στην Αθήνα, Λεωφ.

Αλεξάνδρας 100,  με ΑΦΜ 047705341,  Δ.Ο.Υ.  Δ’  Αθηνών,  για την εκπροσώπηση του Δημάρχου

Λαυρεωτικής Δημητρίου Λουκά του Ευαγγέλου, καθώς και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας

Αθανασίου Μακροδημήτρη του Ευαγγέλου, σε διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση με στοιχεία

ΑΒΜ ΔΑ 2021 - 9128 ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαυρίου, για ενδεχόμενη διάπραξη του

σκιαγραφόμενου αδικήματος της υποβάθμισης περιβάλλοντος στην περιοχή ‘’Τέλματα’’ Λαυρίου,

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με ταυτόχρονη κατάθεση υπομνήματος.

Β. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου ορίζεται συνολικά σε ποσό 496,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Γραμμάτιο προείσπραξης: ποσό 400,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%: 96,00 ευρώ), ήτοι 496,00 ευρώ.

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

οικονομικού έτους 2022.
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Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Αθανάσιος Μακροδημήτρης δεν συμμετείχε κατά τη

συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος,  σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.  11 του Ν.3852/2020, όπως

αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ –

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», κα Αρετούσα Μακρή ΑΠΕΙΧΕ της ψηφοφορίας.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την εκπροσώπηση του

πρώην Δημάρχου Λαυρεωτικής σε εκκρεμούσα ποινική υπόθεση ενώπιον του Στ’ Μονομελούς

Πλημ/κείου Αθηνών με στοιχεία ΑΒΜ Γ17-2591, για φερόμενη πράξη τελεσθείσα κατά την άσκηση

των καθηκόντων του

Αρ. Απόφ.: 102/2022

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 11ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την εκπροσώπηση του πρώην Δημάρχου

Λαυρεωτικής σε εκκρεμούσα ποινική υπόθεση ενώπιον του Στ’ Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών με

στοιχεία ΑΒΜ Γ17-2591, για φερόμενη πράξη τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής τα ακόλουθα:

Με την αριθμ.74349/2021 κλήση, ο πρώην Δήμαρχος Λαυρεωτικής Κωνσταντίνος Λεβαντής

του Χρήστου καλείται να εμφανισθεί ενώπιον του Στ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στις

23 Μαΐου 2022 προκειμένου να δικασθεί ως κατηγορούμενος για πράξη που έγινε κατά την άσκηση

των καθηκόντων του,  όταν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Δήμου στην περιοχή Βρωμοπούσι

Κερατέας στις 29.07.2017 δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από παριστάμενο και αμυνόμενος προκάλεσε

σε αυτόν ελαφρά σωματική βλάβη.

Με την αριθμ.  πρωτ:  2995/04.03.2022  αίτησή του,  ο κος Λεβαντής ζητά την έγκριση του

Δήμου για παροχή νομικής υποστήριξης και – σε περίπτωση θετικής απόφασης - την εκπροσώπησή

του από το δικηγόρο Αθηνών Πάνο Ζυγούρη της δικηγορικής εταιρείας Πάνος Ζυγούρης &

Συνεργάτες, αφού στο Δήμο μας από την 1η Ιανουαρίου 2021 δεν υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος με

πάγια αντιμισθία.

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
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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».

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 και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η δίωξή του δεν ασκήθηκε λόγω

καταγγελίας από μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης
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διοικητικής αρχής,  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),

- Τη με αριθμ.74349/2021 κλήση

- Την αριθμ. πρωτ: 2995/04.03.2022 αίτηση του κου Κ. Λεβαντή

- Την απαιτούμενη για το χειρισμό της υπόθεσης επιστημονική εργασία και τον απαιτούμενο προς

ανάλωση χρόνο

- Την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε από τη δικηγορική εταιρεία Πάνος Ζυγούρης &

Συνεργάτες

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 τέως

Δημάρχου Λαυρεωτικής και νυν Δημοτικού Συμβούλου, Κωνσταντίνου Λεβαντή του Χρήστου,

ενώπιον του Στ’  Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών,  κατά την ορισθείσα δικάσιμο τις 23ης

Μαΐου 2022, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή ματαίωση για το αδίκημα της παράβασης

των άρθρων 1, 14, 16, 17, 18, 26 εδ.α, 27, 51, 53, 57, 79, 80,308 παρ.1α του Π.Κ. κατά την άσκηση των

καθηκόντων του.

Β. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου ορίζεται συνολικά σε ποσό 1.347,82 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Νομική υποστήριξη: ποσό 1.086,95 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%: 260,86 ευρώ), ήτοι 1.347,81 ευρώ.

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

οικονομικού έτους 2022.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Κωνσταντίνος Λεβαντής δεν συμμετείχε κατά τη συζήτηση

του συγκεκριμένου θέματος,  σύμφωνα με το άρθρο 75,  παρ.  11  του Ν.3852/2020,  όπως

αντικαταστάθηκε και ισχύει.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με παράσταση και

υπόμνημα ενώπιον του 22 Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για λογαριασμό του

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ σε προσφυγή κατά επιβληθέντος προστίμου στη θέση ‘’ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ’’ με την

υπ’ αριθμ. 670034/25-10-2019 απόφαση επιβολής προστίμου της Περιφέρειας Αττικής

Αρ. Απόφ.: 103/2022

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 «ορισμού πληρεξούσιου σχετικά με παράσταση και υπόμνημα ενώπιον του 22ου

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για λογαριασμό του ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ σε

προσφυγή κατά επιβληθέντος προστίμου στη θέση ‘’ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ’’ με την υπ’ αριθμ. 670034/25-10-2019

απόφαση επιβολής προστίμου της Περιφέρειας Αττικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

τα ακόλουθα:

Με την αριθμ. 670034/25.10.2019 απόφαση του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων και

Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος ΠΕΕΑΑ της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής

συνολικό πρόστιμο ποσού 10.000,00  ευρώ για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην

περιοχή ‘’Περιγιάλι’’, όταν έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε η εναπόθεση στερεών αποβλήτων από

τρίτους αγνώστους.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ασκήθηκε από το Δήμο Λαυρεωτικής προσφυγή με στοιχεία ΠΡ

15953/17.12.2019, η οποία έπειτα από αναβολή εκδικάζεται στις 25 Μαΐου 2022, ενώπιον του 22ου

Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

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 και επειδή από την 1η Ιανουαρίου 2021 στο Δήμο μας δεν υπηρετεί

Νομικός Σύμβουλος με πάγια αντιμισθία, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί η εκπροσώπηση του

Δήμου Λαυρεωτικής στο Δικηγόρο Αθηνών,  Γεώργιο Ν.  Κατσαμπέρη,  έναντι του ποσού των 149,00

ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24%),  σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του και κάλεσε τα μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:
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- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

- Τη με αριθμ. πρωτ: 3050/04.03.2022 κλήση για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού

Πρωτοδικείου Αθηνών

- Το γεγονός ότι στο Δήμο Λαυρεωτικής δεν υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος

- Την από 14.03.2022 προσφορά του κου Γ. Ν. Κατσαμπέρη

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει τον ορισμό του Δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Ν. Κατσαμπέρη, με έδρα στην Αθήνα, Λεωφ.

Αλεξάνδρας 100, με ΑΦΜ 047705341, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, για την εκπροσώπηση του Δήμου

Λαυρεωτικής (παράσταση και υπόμνημα), ενώπιον του 22ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου

Αθηνών κατά τη συζήτηση της προσφυγής που ασκήθηκε από το Δήμο Λαυρεωτικής κατά της αριθμ.

670034/25.10.2019 απόφασης του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας

Περιβάλλοντος ΠΕΕΑΑ της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 10.000,00

ευρώ για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας,  στη δικάσιμο της 25.05.2022, καθώς και σε

κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

Β. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου ορίζεται συνολικά σε ποσό 184,76 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Γραμμάτιο προείσπραξης: ποσό 149,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%: 35,76 ευρώ), ήτοι 184,76 ευρώ.

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

οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου

Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ και

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ του Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 104/2022

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 διάταξης περί

«έγκρισης υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού

έτους 2022 του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ και ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ του Δήμου

Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: ΔΥ/04.04.2022

εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
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«Με την  υπ’  αριθ.:  145/20.12.2021  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  εγκρίθηκε το

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λαυρεωτικής  έτους 2022, το οποίο καταρτίσθηκε,

σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ.: 34574/05.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) Κ.Υ.Α.

και των υπ’ αριθ.: 44485/06.08.2018, 65270/19.11.2018, 61528/28.09.2020 και 80438/03.11.2021

εγγράφων του ΥΠ.ΕΣ.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. αναφέρεται ότι: «Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και

απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ο.Π.Δ.

αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και

έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή

λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του

έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και

απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική

κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που

περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας».

 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση  του  νέου

αναμορφωμένου πίνακα  Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022 του Δήμου και

διαβιβάσετε αυτόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ψηφιστεί το ενιαίο Ο.Π.Δ. του Δήμου

Λαυρεωτικής (συμπεριλαμβανομένων των ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ και ΘΟΡΙΚΟΣ) και υποβληθεί  στον Κόμβο

Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ όπως προβλέπεται.»

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η αναμόρφωση

του ΟΠΔ συμβαδίζει με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση

της Α’ υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Με αυτή την αλλαγή η Κεντρική Διοίκηση επιδιώκει την πλήρη εναρμόνιση της

παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και την

απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων.

Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση του αναμορφωμένου ΟΠΔ 2022, η

αρμόδια για τον έλεγχο αρχή, εν προκειμένω η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα μεριμνήσει για

την υποβολή του στο Παρατηρητήριο, ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία.

Με την υπ’ αριθμ. 33/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

εγκρίθηκε ο πίνακας της αναμορφωμένης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022,

μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού με την αριθμ. πρωτ: 8744/21.01.2022 απόφαση Γενικού

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
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Με την αριθμ. 44/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

εγκρίθηκε ο πίνακας της αναμορφωμένης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022,

μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού με την αριθμ. πρωτ: 5646/17.01.2022 απόφαση Γενικού

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

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

- την υπ’ αριθμ. 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 B΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών

Εσωτερικών και Οικονομικών

- την από 04.04.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

- την υπ’ αριθμ.33/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής

- την υπ’ αριθμ.44/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εισηγείται  προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ

‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ και ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αποτυπώνεται στους πίνακες που

ακολουθούν.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,

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

ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα

Αρ. Απόφ.: 105/2022

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 «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/30.03.2022

εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
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«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:

- Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 17676/17.3.2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που

αφορά την   συμπληρωματική  Κατανομή  εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 26.415,00 ευρώ για την

κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων

- Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 17674/17.3.2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που

αφορά την   συμπληρωματική  Κατανομή  εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 115.568,01 ευρώ για την

κάλυψη επενδυτικών  δαπανών

- Των  επιχορηγήσεων ποσών 10.000 ευρώ και 86.356,52 ευρώ που αφορούν υπόλοιπο δόσης

2020 και δόσεις 2021 και 2022 αντίστοιχα για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου

Λαυρεωτικής

- Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 20406/29.3.2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που

αφορά την   Κατανομή  εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 89.400,00 ευρώ για την κάλυψη δράσεων

πυροπροστασίας

- Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 20211/29.3.2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 44 από 83

αφορά την  Γ΄ Κατανομή  εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 233.163,52 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών

και λοιπών  δαπανών

- Της με αριθμό πρωτοκόλλου 443/17.01.2022  ένταξη της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5136110 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το ποσό της

χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανέρχεται σε 2.311.543,52 ευρώ και

κατανέμεται σε ποσό 1.488.000,00 ευρώ για το Δήμο Λαυρεωτικής και 823.543,52  ευρώ για τη

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων ως  συνδικαιούχος.»

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 30.03.2022 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 17676/17.3.2022 απόφασης του Υπουργείου

Εσωτερικών, που αφορά την   συμπληρωματική  Κατανομή  εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 26.415,00

ευρώ για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων.

2. Την αποδοχή της  με αριθμό πρωτοκόλλου 17674/17.3.2022 απόφασης του Υπουργείου

Εσωτερικών, που αφορά τη συμπληρωματική  κατανομή  εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 115.568,01

ευρώ για την κάλυψη επενδυτικών  δαπανών.

3. Την αποδοχή των επιχορηγήσεων ποσού 10.000 ευρώ και 86.356,52 ευρώ που αφορούν

υπόλοιπο δόσης 2020 και δόσεις 2021 και 2022 αντίστοιχα για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας

Δήμου Λαυρεωτικής.

4. Την αποδοχή της  με αριθμό πρωτοκόλλου 20406/29.3.2022 απόφασης του Υπουργείου

Εσωτερικών, που αφορά την  κατανομή εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 89.400,00 ευρώ για την κάλυψη

δράσεων πυροπροστασίας.

5. Την αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου 20211/29.3.2022 απόφασης του Υπουργείου

Εσωτερικών,  που αφορά την Γ΄ κατανομή εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 233.163,52 ευρώ για την

κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών.
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6. Την αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου 443/17.01.2022 ένταξης της πράξης

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5136110 στο

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-

2020».  Το ποσό της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης &  Επενδύσεων ανέρχεται σε

2.311.543,52  ευρώ και κατανέμεται σε ποσό 1.488.000,00  ευρώ για το Δήμο Λαυρεωτικής και

823.543,52 ευρώ για τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων ως  συνδικαιούχος.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη έγγραφης

γνωμοδότησης προς την αρμόδια Υπηρεσία ‘Έκδοσης Αδειών Ίδρυσης & Λειτουργίας

Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ύστερα από γνωστοποίηση για αλλαγή Φορέα από

Κρεοπωλείο με αριθμό 4383/22.03.2017

Αρ. Απόφ.: 106/2022

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 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί

«ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη έγγραφης γνωμοδότησης προς την αρμόδια

Υπηρεσία ‘Έκδοσης Αδειών Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ύστερα

από γνωστοποίηση για αλλαγή Φορέα από Κρεοπωλείο με αριθμό 4383/22.03.2017» έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Δυνάμει της από 24/3/2022 γνωστοποίησης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ζητείται από το Φορέα της με αριθμό 4383/2017  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ, η μεταβολή του Φορέα από ‘’ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ’’

σε ‘’ΜΠΑΛΤΑΣ και ΣΙΑ ΕΕ’’, ύστερα από δημιουργία από μέρους του προσωπικής εταιρείας στην οποία

συμμετέχει ο ίδιος ως ετερόρρυθμο μέλος με ποσοστό 20%.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου αιτείται ειδική προς τούτο γνωμοδότηση, σχετικά με το αν η

συγκεκριμένη αλλαγή Φορέα επηρεάζει την υπάρχουσα αδειοδότηση, αν απαιτείται νέα βεβαίωση

του άρθρου 2 της ΚΥΑ 16228/2017 και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση

της αλλαγής αυτής.

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. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν

έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία...».
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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,  ο κος Πρόεδρος

πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ανατεθεί η σύνταξη έγγραφης γνωμοδότησης στο

δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Ν.  Κατσαμπέρη,  έναντι του ποσού των 300,00  ευρώ,  πλέον ΦΠΑ 24%,

σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

- Το αίτημα της Υπηρεσίας Έκδοσης Αδειών Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού

Ενδιαφέροντος του Δήμου

- Την προσφορά του Δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Ν. Κατσαμπέρη

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Ορίζει το Δικηγόρο Αθηνών, Γεώργιο Ν. Κατσαμπέρη, με έδρα στην Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 100,

με ΑΦΜ 047705341, Δ.Ο.Υ.  Δ’  Αθηνών,  προκειμένου να συντάξει έγγραφη γνωμοδότηση προς την

αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού

Ενδιαφέροντος, ύστερα από γνωστοποίηση για μεταβολή Φορέα από φυσικό πρόσωπο (ΜΠΑΛΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ) σε εταιρεία (ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.), στην οποία μετέχει το ως άνω φυσικό πρόσωπο.

Β. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου βάσει των ωρών απασχόλησής του ορίζεται σε  300,00 ευρώ πλέον

Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 372,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών (αρ. πρωτ: 4588/04.04.2022 εισήγηση Τμήματος

Εσόδων)

Αρ. Απόφ.: 107/2022

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 16ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «διαγραφής ποσών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.

πρωτ: 4588/04.04.2022 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

Σύμφωνα:

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

Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:
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δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων,

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη

φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή

για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο,

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

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

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων, παρακαλούμε για διαγραφή συνολικού ποσού 2.421,86€ στο όνομα

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων/νου, ΑΦΜ 051249087, όπως αυτό αναλύεται στον παρακάτω

πίνακα.

Τα ποσά αφορούν την χρέωση Τέλους 0,5% Ακαθάριστων Εσόδων Καταστημάτων και προέκυψαν μετά

παροχή στοιχείων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ και τον υπολογισμό του τέλους και προστίμου λόγω

εκπρόθεσμης καταβολής.

Όμως σύμφωνα με τις δηλώσεις που προσκόμισε ο οφειλέτης προκύπτει διαφορά τέλους, διότι

υπάρχει διπλή δραστηριότητα και τα εμφανιζόμενα ακαθάριστα έσοδα στη Δ.Ο.Υ αφορούν το σύνολο

των εργασιών.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χρέωση Διαγραφή

Υπόλοιπο
προς

Πληρωμή

42595 22 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2016 Μήνα :01ου

153,15 112,64 40,51

42595 22 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2016 Μήνα :02ου

62,99 32,71 30,28

42595 22 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2016 Μήνα :03ου

45,98 13,31 32,67

42595 22 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2016 Μήνα :04ου

59,68 28,60 31,08

42595 22 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2016 Μήνα :05ου

26,01 9,78 16,23

42595 22 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2016 Μήνα :06ου

28,39 4,49 23,90

42595 22 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2016 Μήνα :07ου

25,25 1,89 23,36
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42595 22 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2016 Μήνα :08ου

57,42 5,12 52,30

42595 22 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2016 Μήνα :09ου

40,29 15,98 24,31

42595 22 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2016 Μήνα :10ου

44,11 11,99 32,12

42595 22 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2016 Μήνα :11ου

30,07 24,90 5,17

42595 22 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2016 Μήνα :12ου

23,25 23,25 0,00

42597 23 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2017 Μήνα :01ου

2,61 2,61 0,00

42597 23 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2017 Μήνα :02ου

13,11 10,09 3,02

42597 23 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2017 Μήνα :03ου

13,85 6,86 6,99

42597 23 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2017 Μήνα :04ου

21,00 9,01 11,99

42597 23 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2017 Μήνα :05ου

37,21 26,87 10,34

42597 23 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2017 Μήνα :06ου

31,55 23,01 8,54

42597 23 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2017 Μήνα :07ου

61,81 34,79 27,02

42597 23 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2017 Μήνα :08ου

35,94 22,13 13,81

42597 23 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2017 Μήνα :09ου

28,50 18,01 10,49

42597 23 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2017 Μήνα :10ου

26,57 13,32 13,25

42597 23 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2017 Μήνα :11ου

27,90 27,90 0,00

42597 23 17-Φεβ-21
(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2017 Μήνα :12ου

44,76 44,76 0,00
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42599 24 17-Φεβ-21

(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2018 Μήνας Από :01 Μήνας
Εως :03

92,02 72,36 19,66

42599 24 17-Φεβ-21

(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2018 Μήνας Από :04 Μήνας
Εως :06

226,67 174,68 51,99

42599 24 17-Φεβ-21

(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2018 Μήνας Από :07 Μήνας
Εως :09

327,71 283,43 44,28

42599 24 17-Φεβ-21

(0,5% Τέλος Ακαθαρ.Εσόδων)
(Εκθέσεις Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους:
2018 Μήνας Από :10 Μήνας
Εως :12

411,95 411,95 0,00

42596 32 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους: 2016
Μήνα :01ου

153,15 112,64 40,51

42596 32 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2016
Μήνα :02ου

62,99 32,71 30,28

42596 32 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2016
Μήνα :03ου

45,98 13,31 32,67

42596 32 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2016
Μήνα :04ου

59,68 28,60 31,08

42596 32 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2016
Μήνα :05ου

26,01 9,78 16,23

42596 32 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2016
Μήνα :06ου

28,39 4,49 23,90

42596 32 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2016
Μήνα :07ου

25,25 1,89 23,36

42596 32 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2016
Μήνα :08ου

57,42 5,22 52,20

42596 32 17-Φεβ-21 (Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις 40,29 15,98 24,31
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Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2016
Μήνα :09ου

42596 32 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2016
Μήνα :10ου

44,11 11,99 32,12

42596 32 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2016
Μήνα :11ου

29,47 24,30 5,17

42596 32 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2016
Μήνα :12ου

22,32 22,32 0,00

42598 33 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2017
Μήνα :01ου

2,51 2,51 0,00

42598 33 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2017
Μήνα :02ου

12,32 9,30 3,02

42598 33 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2017
Μήνα :03ου

12,74 5,75 6,99

42598 33 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2017
Μήνα :04ου

18,90 6,91 11,99

42598 33 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2017
Μήνα :05ου

32,74 22,40 10,34

42598 33 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2017
Μήνα :06ου

27,13 18,59 8,54

42598 33 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2017
Μήνα :07ου

51,92 24,90 27,02

42598 33 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2017
Μήνα :08ου

29,47 15,66 13,81

42598 33 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2017
Μήνα :09ου

22,80 12,31 10,49
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42598 33 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2017
Μήνα :10ου

20,72 7,47 13,25

42598 33 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2017
Μήνα :11ου

21,20 21,20 0,00

42598 33 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2017
Μήνα :12ου

33,12 33,12 0,00

42600 41 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2018
Μήνας Από :01 Μήνας Εως :03

62,57 44,09 18,48

42600 41 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2018
Μήνας Από :04 Μήνας Εως :06

140,54 94,79 45,75

42600 41 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2018
Μήνας Από :07 Μήνας Εως :09

183,52 147,21 36,31

42600 41 17-Φεβ-21

(Πρόστιμα) (0,5% Τέλος
Ακαθαρ.Εσόδων) (Εκθέσεις
Ελέγχου ΟΤΑ) Ετους : 2018
Μήνας Από :10 Μήνας Εως :12

205,98 205,98 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3.472,99 2.421,86 1.051,13

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 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 174 του Ν.3463/2006

- τις διατάξεις των Ν. 4178/2013 και Ν. 4495/2017

- την αριθμ. πρωτ: 4588/04.04.2022 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ποσού 2.421,86  ευρώ,  στο όνομα ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της

παρούσας.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου

Λαυρεωτικής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,

τη δικάσιμο της 20.05.2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή των Ιμπράν Ερχάν, κλπ (ΓΑΚ 13879/2022)

Αρ. Απόφ.: 108/2022

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 17ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής σε

αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τη δικάσιμο της

20.05.2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή των Ιμπράν Ερχάν, κλπ (ΓΑΚ 13879/2022)», έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής τα ακόλουθα:

Με αριθμ.  πρωτ:  3060/04.03.2022  κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η αίτηση των

Ιμπράμ Ερχάν και λοιπών 9  συμβασιούχων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), με την οποία αιτούνται τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας

τους από Ορισμένου Χρόνου σε Αορίστου. Η υπόθεση αυτή συνδέεται με την τακτική αγωγή με ΓΑΚ

12529/2018 (αρ. πρωτ: 2203/13.02.2018), η οποία έπειτα από αναβολές εκδικάζεται στις 14.11.2022.

Οι αιτούντες επανέρχονται με αίτησή τους στην προσωρινή ρύθμιση της εργασιακής τους

σχέσης,  ύστερα από την έκδοση της απορριπτικής αριθμ.  676/2022  απόφασης Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων).

Με τις υπ’  αριθμ.  205/2019 και 50/2022 προηγούμενες αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

έχει ήδη αποφασισθεί ο Δήμος Λαυρεωτικής να επιδείξει θετική στάση.

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

παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4795/2021, ορίζεται

ότι η Οικονομική Επιτροπή ««…ι) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και

αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και

για την παραίτηση από αυτά,…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 και επειδή από την 1η Ιανουαρίου 2021 στο Δήμο μας δεν υπηρετεί

Νομικός Σύμβουλος με πάγια αντιμισθία,  ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο χειρισμός της

υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών,  κο Γεώργιο Ν.  Κατσαμπέρη,  έναντι του ποσού των 236,00 ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α.  24%),  σύμφωνα με την από 05.04.2022  προσφορά του και κάλεσε τα μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή
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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 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4795/2021,

- την αριθμ. πρωτ: 3060/04.03.2022 αίτηση των Ιμπράμ Ερχάν και λοιπών 9 συμβασιούχων

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),

- την από 05.04.2022 προσφορά του κου Γ. Ν. Κατσαμπέρη

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο Αθηνών, Γεώργιο Ν. Κατσαμπέρη, με έδρα

στην Αθήνα,  Λεωφ.  Αλεξάνδρας 100,  με ΑΦΜ 047705341,  Δ.Ο.Υ.  Δ’  Αθηνών,  να εκπροσωπήσει το

Δήμο Λαυρεωτικής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των Ιμπράμ Ερχάν και λοιπών 9 συμβασιούχων,

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 13879/2022, ΕΑΚ 1663/2022), κατά τη

δικάσιμο της 20.05.2022, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση και να αποδεχθεί το αίτημα

της κύριας αιτήσεως μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης σε πρώτο βαθμό επί της κύριας αγωγής,

η οποία εκδικάζεται στις 14.11.2022 (ΓΑΚ 12529/2018 – Ο.Ε. 221/2021).

Β. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου ορίζεται συνολικά σε ποσό 292,64 ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑ

00-6111 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 109/2022

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 18ο θέμα εκτός ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

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

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις

κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί

ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως

εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως

αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων

δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.
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3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων

πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και

άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να

καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί

απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται

εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και

άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή

εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω

προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως

των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου

αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του

παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’

ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός.  Συνεπώς,  για την έκδοση της

τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και

διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με

το ως άνω έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει

να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα-  και δη την

προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της

απόφασης αναμόρφωσης.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών απαιτείται

και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον

προϋπολογισμό.

Στο άρθρο 5  της ΚΥΑ οικ.  55040/21  (ΦΕΚ 3291  Β/26-7-2021)  ‘’Παροχή οδηγιών για την

κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 μερική τροποποίηση της υπ' αρ.

7028/2004 (Β' 253) απόφασης’’ ορίζεται ότι «…Μετά τη λήξη της χρήσης 2021  και έως το τέλος

Φεβρουαρίου του 2022, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις

παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2022 και να προχωρήσουν σε

αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3,

λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν

διαμορφωθεί την 31.12.2021, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός…».
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Με την υπ’ αριθμ.82/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ έγινε η

κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2022,

σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 55040 (ΦΕΚ 3291Β/26-7-2021) Κοινής Απόφασης των

Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Με την υπ’ αριθμ. 313/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε

ο προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’  έτους 2022  και με την αριθμ.  πρωτ:  5646/17.01.2022

απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επικυρώθηκε.

Με την υπ’ αριθμ. 43/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2022,

με τις κάτωθι μεταβολές:

I.Αύξηση των παρακάτω Κ.Α Εσόδων

1.  Αυξάνεται ο Κ.Α. 1411.001 που αφορά τη λήψη δωρεάς από κ.  Βέρβερη Αριστέα για καταβολή

αποδοχών έκτακτου προσωπικού  κατά 2.000,00 ευρώ.

2. Αυξάνεται ο Κ.Α. 1411.002 που αφορά τη λήψη δωρεάς από ̈ Γ. Βασιλόπουλος & Κ. Ντασιώτης Ο.Ε.¨

για καταβολή αποδοχών έκτακτου προσωπικού  κατά 2.000,00 ευρώ.

3. Αυξάνεται ο Κ.Α. 1411.003 που αφορά τη λήψη δωρεάς από κ. Κολλιαδήμα Δημήτριο για καταβολή

αποδοχών έκτακτου προσωπικού  κατά 2.000,00 ευρώ.

4.  Αυξάνεται ο Κ.Α. 5123 που αφορά «Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την

κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» κατά 6.822,20 ευρώ, ώστε να απεικονιστεί το πραγματικό υπόλοιπο

για την κάλυψη μισθοδοσίας των υπαλλήλων του προγράμματος 55-67.

5. Αυξάνεται ο Κ.Α. 5129 που αφορά «Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την

κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου» κατά 5.685,00 ευρώ.

Όσον αφορά την Ομάδα Εσόδων I οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα επανϋπολογίζουν το ανώτατο

ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ του 2022 για τη συγκεκριμένη ομάδα, με βάση την αρχή, ότι

το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της Ομάδας I δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από

τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους Κ.Α. αυτής της ομάδας κατά τα έτη 2020

ή 2021.

Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί,  με βάση τα στοιχεία έως το μήνα κατάρτισης του Π/Υ ποσά

μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2020  και το έτος 2021  έχει κλείσει με

χαμηλότερα ποσά, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2020

Κ.Α ΕΙΣΠ/ΝΤΑ 12.2020 ΕΙΣΠ/ΝΤΑ 12.2021 ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2022

01 2.323,05 0,00 2.500,00

02 192,86 16,14 500,00
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04 8.721,50 5.805,00 12.222,00

05 12.415,00 6.081,87 7.430,00

16 0,00 3.452,50 1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 23.652,41 15.355,51 23.652,00

Οι εισπράξεις της ομάδας I κατά την 31.12.2020 ανήλθαν στο ύψος των 23.652,41 ευρώ και κατά την

31.12.2021 στο ύψος των 15.355,51 ευρώ. Στους αντίστοιχους Κ.Α. του Π/Υ εσόδων του 2022 , έχουν

εγγραφεί πιστώσεις ύψους 23.652,00 ευρώ οπότε το ύψος της ομάδας I δεν απαιτείται να

αναμορφωθεί.

II. Μείωση των παρακάτω Κ.Α. Εσόδων

1. Μειώνεται ο Κ.Α. 5111 που αφορά «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για

την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά 45.782,81 ευρώ

2. Μειώνεται ο Κ.Α. 5119 που αφορά «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για

την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» κατά 3.046,22 ευρώ.

Οι μειώσεις (1) και (2) πραγματοποιούνται, προκειμένου να μεταβληθούν τα ποσά τα οποία είχαν

εγγραφεί στον Π/Υ του έτους 2022, ώστε να αποτυπωθεί το πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο

#17.479,39 ευρώ# του Ν.Π.Δ.Δ. κατά την 31.12.2021.

IIL. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α Εξόδων

1. Αυξάνεται ο Κ.Α.00-6073 που αφορά «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε

συνέδρια και σεμινάρια» κατά 2.600,00 ευρώ.

2. Αυξάνεται ο Κ.Α.15-6414  που αφορά «Μεταφορές εν γένει»  κατά 1.000,00 ευρώ.

3. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-7134 που αφορά «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα

και λογισμικά» κατά 800,00 ευρώ.

4. Αυξάνεται ο Κ.Α.15-8115 που αφορά «Διάφορα έξοδα» κατά 14.782,75 ευρώ,  ώστε να

αποτυπωθεί το πραγματικό ποσό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου έτους.

IV. Μείωση των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων

1. Μειώνεται ο Κ.Α.00-6222 που αφορά «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία εσωτερικού»

κατά 4.000,00 ευρώ.

2. Μειώνεται ο Κ.Α.00-6312.001 που αφορά «Φόρος Εισοδήματος» κατά 1.500,00 ευρώ.

3. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6142.002 που αφορά «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου οργάνωσης

της λειτουργίας – αξιολόγηση δομών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής σύμφωνα με το
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αρθ.4 του Ν.  4440/2016 » κατά 4.504,58 ευρώ.  Εκτός της μείωσης του Κ.Α.  δαπανών ,σε αυτή την

αναμόρφωση μεταβάλλεται και ο τίτλος του. Ο Κ.Α. μετονομάζεται σε «Παροχή νομικών υπηρεσιών

συμβουλευτικής υποστήριξης για την κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων και ψηφιακού

Οργανογράμματος του  Ν.Π.Δ.Δ..».

4. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6265.001 που αφορά «Συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού» κατά

1.000,00 ευρώ.

5. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6471.001 που αφορά «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» κατά 4.000,00

ευρώ.

6. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6471.007 που αφορά «Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων. για ηχητική και

φωτιστική κάλυψη» κατά 5.000,00 ευρώ.

7. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6471.008 που αφορά «Αμοιβή ερμηνευτών για Πολιτιστικές εκδηλώσεις –

Φεστιβάλ ΘΟΡΙΚΙΑ κ.λ.π.» κατά 9.000,00 ευρώ.

8. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6471.009 που αφορά «Έξοδα θεατρικών παραστάσεων» κατά 2.500,00

ευρώ.

9.  Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6611 που αφορά «Προμήθεια βιβλίων κλπ» κατά 1.000,00 ευρώ

10. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6661 που αφορά «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» κατά 4.000,00

ευρώ.

11. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6699.002 που αφορά «Προμήθεια λοιπού υλικού για βιβλιοθήκες» κατά

1.000,00 ευρώ.

12. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-6699.006 που αφορά «Προμήθεια στολών» κατά 2.000,00 ευρώ.

13. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-7133 που αφορά «Έπιπλα σκεύη» κατά 1.000,00 ευρώ.

14. Μειώνεται ο Κ.Α. 15-7135.009 που αφορά «Προμήθεια εξοπλισμού Δομών Μουσικών Συνόλων»

κατά 4.000,00 ευρώ.

Μετά την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης, το αποθεματικό του προϋπολογισμού έτους 2022

του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’, διαμορφώνεται στο ποσό των 1.082,03 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1  του άρθρου 72  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και ισχύει,  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.…».

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή
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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 και ισχύει

- Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 55040/21 (ΦΕΚ 3291 Β/26-7-2021)

- Την αριθμ.313/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

- Την υπ’ αριθμ. 43/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πρώτη (1η) Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με

την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2022, όπως αυτή εμφανίζεται αναλυτικά κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 6.082,03

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

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 1 1411.001 Δωρεά από _Βερβέρη Αριστέα_ για καταβολή 2.000,00 0,00
αποδοχών εκτάκτου προσωπικού

 2 1411.002 Δωρεά από _Γ.Βασιλόπουλος& Κ.Ντασιώτης 2.000,00 0,00
Ο.Ε._ για καταβολή αποδοχών εκτάκτου
προσωπικού

 3 1411.003 Δωρεά από _Κολιαδήμας Δημήτρης_ για 2.000,00 0,00
καταβολή αποδοχών εκτάκτου προσωπικού

 4 5123. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  6.822,20 0,00
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.

 5 5129. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  5.685,00 0,00
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του
δήμου.

18.507,20

2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 6 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά  -45.782,81 0,00
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών
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 7 5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά  -3.046,22 0,00
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του
δήμου.

-48.829,03

3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 8 0,00 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια  2.600,00
και σεμινάρια

 9 0,00 15-6414. Μεταφορές εν γένει 1.000,00

 10 0,00 15-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 800,00
λογισμικά

 11 0,00 15-8115. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 14.782,75

19.182,75

4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 12 0,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού -4.000,00

 13 0,00 00-6312.001 Φόρος Εισοδήματος -1.500,00

 14 0,00 15-6142.002 Παροχή νομικών υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την  -4.504,58
κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων και ψηφιακού Οργανογράμματος
του Ν.Π.Δ.Δ..

 15 0,00 15-6265.001 Συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού -1.000,00

 16 0,00 15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων -4.000,00

 17 0,00 15-6471.007 Έξοδα πολιτ. εκδηλώσεων για ηχητική και φωτιστική κάλυψη -5.000,00

 18 0,00 15-6471.008 Αμοιβή ερμηνευτών για Πολιτιστικές εκδηλώσεις- Φεστιβάλ -9.000,00
ΘΟΡΙΚΙΑ κ.λ.π

 19 0,00 15-6471.009 Έξοδα θεατρικών παραστάσεων -2.500,00
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 20 0,00 15-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ -1.000,00

 21 0,00 15-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων -4.000,00

 22 0,00 15-6699.002 Προμήθεια λοιπού υλικού για βιβλιοθήκες -1.000,00

 23 0,00 15-6699.006 Προμήθεια στολών -2.000,00

 24 0,00 15-7133. Έπιπλα σκεύη -1.000,00

 25 0,00 15-7135.009 Προμήθεια εξοπλισμού Δομών Μουσικών Συνόλων -4.000,00

-44.504,58

5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

 26 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -5.000,00

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

-5.000,00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ -30.321,83 -30.321,83
 :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 1.082,03

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 6.082,03
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:
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 ΕΣΟΔΑ (+) : 18.507,20

 ΕΣΟΔΑ (-) : -48.829,03

 ΕΞΟΔΑ (+) : 19.182,75

 ΕΞΟΔΑ (-) : -44.504,58

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -5.000,00
 (+/-) :

ΤΕΛΙΚΟ 1.082,03
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

Το αποθεματικό, μετά την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης, διαμορφώνεται στο ποσό των 1.082,03 ευρώ.
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ΘΕΜΑ: Εισήγηση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022

Αρ. Απόφ.: 110/2022

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 19ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: ΔΥ/07.04.2022 εισήγηση της

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

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

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

αριθμ.πρωτ: 2125/02.12.2021 απόφαση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α και

την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5080/14.01.2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής .

Με τις  υπ’  αριθμ.  20/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 1η

τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2021.

Λαμβάνοντας υπόψιν την έγκριση νέων επιχορηγήσεων που αφορούν το Δήμο μας, καθώς και

νέες ανάγκες που προέκυψαν για την εύρυθμη λειτουργία του,  παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την 2η

τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού με τις κάτωθι μεταβολές:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 31.983,71

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

Τακτικός Προϋπολογισμός

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 1 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 288.711,21 0,00
Ν 3852/10)

 2 1212.008 Χρηματοδότηση  <Κέντρο Κοινότητας Δήμου 62.660,52 0,00
Λαυρεωτικής >  ΕΣΠΑ

 3 1219.001 Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων 330.000,00 0,00
δικαστικών αποφάσεων

 4 1322.001 Επιχορ.για αποκτ.διατηρ.κτηρίου Ευτέρπη 1.488.000,00 0,00

 5 1613. Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις 13,35 0,00

 6 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 750.000,00 0,00
ηλεκτροφωτισμού

 7 2119.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 175.000,00 0,00

 8 2119.009 Δικαίωμα ενταφιασμού 1.500,00 0,00

 9 4142.005 Κράτηση αδικαιολόγητης απουσίας σε μισθούς  2.000,00 0,00
Άδεια -δώρα

 10 4142.007 Κράτηση υπερ Δήμου 500,00 0,00

 11 4311. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών  26.415,00 0,00
των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
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(άρθρο 55 ν. 1946/1991)
3.124.800,08

2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 12 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού -413.896,21 0,00

 13 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)-30.000,00 0,00

 14 0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν -412.617,14 0,00
2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)

 15 0511. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν  -70.000,00 0,00
1080/80)

-926.513,35

3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 16 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.000,00

 17 0,00 00-6312.002 Φόρος Εισοδήματος 15.000,00

 18 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  317.500,00
συμβιβαστικών πράξεων

 19 0,00 00-6711.014 Υποχρεω.επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας επιτροπής ΚΑΠ 15.584,85

 20 0,00 00-6711.015 Υποχρ.επιχ. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΠ 10.830,15

 21 0,00 00-6711.016 Επιχορήγηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ 23.600,00

 22 0,00 00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ 16.400,00

 23 0,00 00-6715.007 Επιχορήγηση Νομικού προσώπου  Θορικός 130.000,00

 24 0,00 00-6721.001 Εισφορά υπέρ Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής 25.000,00
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 25 0,00 00-6722. Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού10.000,00

 26 0,00 00-6736.001 Επιχορ.σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 10.000,00

 27 0,00 00-6737.017 Προγρ.σύμβ. με τον ΕΥΔΗΜΟ ΑΕ με αντικείμενο Συμμετοχή σε 6.200,00
ευρωπαϊκό πρόγραμμα  με θέμα το βιβλίο και την καλλιτεχνική
δημιουργία

 28 0,00 00-6821.005 Λοιπά πρόστιμα & προσαυξήσεις 30.500,00

 29 0,00 10-6142.019 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα ασφάλειας 24.800,00

 30 0,00 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 3.000,00

 31 0,00 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών  13.000,00
εκτυπώσεων

 32 0,00 10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 3.000,00

 33 0,00 15-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και  5.560,80
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

 34 0,00 15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων 8.000,00

 35 0,00 15-6741.008 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου 9.492,00

 36 0,00 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 11.500,00

 37 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 87.720,00

 38 0,00 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές έκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ 24.758,00

 39 0,00 20-6233.004 Mίσθωση οχημάτων  για την ενίσχυση του στόλου υπηρεσίας 5.000,00
καθαριότητας ΔΕ Λαυρίου

 40 0,00 20-6262.008 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων & εγκαταστάσεων ηλεκτ/σμού 24.230,00
 κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Κερατέας.

 41 0,00 30-6117.028 Υπηρεσίες συμβούλου  χρηματοδότησης έργων/ δράσεων 12.400,00

 42 0,00 30-6117.029 Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για συντ. φακέλου με σκοπό την  14.880,00
υποβολή Πρότασης στο Προγρ.Επενδ . του Ταμείου Ανάκαμψης «
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Παρεμβάσεις με στόχο Την Βελτίωση του Δημοσίου Χώρου»
 43 0,00 35-6262.017 Δαπάνη λειοτεμαχισμού ογκωδών 37.200,00

 44 0,00 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.363,86

 45 0,00 20-7131.023 Προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων 10.000,00

 46 0,00 30-7425.047 Παροχή υπηρ.αποτυπ. δημοτικών εγκαταστάσεων-εκτάσε 200,00

 47 0,00 60-7134.001 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 1.102,93
λογισμικά για "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαυρεωτικής"

 48 0,00 61-7331.001 Αποκατάσταση & επισκευή διατ.κτιρίου ΕΥΤΕΡΠΗ 1.488.000,00

 49 0,00 00-8242.008 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-κατάσχεση κ.λ.π. 500,00

 50 0,00 00-8242.010 Κρατ.αδικ.απουσίας σε μισθούς -άδεια κ.λ.π 2.000,00

2.405.322,59

4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 51 0,00 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές Νομικού Συμβούλου -7.992,00

 52 0,00 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών φοιτητών  -500,00
κ.λ.π

 53 0,00 00-6053.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. -1.000,00

 54 0,00 00-6117.018 Αμοιβή μελών ΔΕΠ &λοιπών διδασκόντων του ΔΠΜΣ(Πρόγραμμα  -5.000,00
μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτ.Αττικής)

 55 0,00 00-6526.001 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών -112.280,00

 56 0,00 70-6264.001 Συντήρηση υπερκατασκευών πυροσβ.οχημάτων -3.363,86

 57 0,00 20-7131.025 Προμ.φωτισ. σωμάτων τυπου LED για το φωταγώγηση  πεζοδρομίων -37.200,00
& πλατειών

 58 0,00 20-7131.026 Προμ.προβολέων φωτισ.  τυπου LED για το φωταγώγηση κχ -37.200,00
&αθλητικών εγκαταστάσεων
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 59 0,00 61-7336.002 Μέσα πυροπροστασίας στις σχολ.μονάδες (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΔΕ -2.500,00
Λαυρίου

-207.035,86

Σύνολα Τακτικός Προϋπολογισμός 2.198.286,73 2.198.286,73

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2.198.286,73 2.198.286,73
 :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 31.983,71

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 31.983,71
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 3.124.800,08

 ΕΣΟΔΑ (-) : -926.513,35

 ΕΞΟΔΑ (+) : 2.405.322,59

 ΕΞΟΔΑ (-) : -207.035,86

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
 (+/-) :
ΤΕΛΙΚΟ 31.983,71

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

 Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 70.845.254,16 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2022,

ισοσκελίζοντας  με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών. Το αποθεματικό παραμένει αμετάβλητο  στο ποσό των  31.983,71 ευρώ.

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



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 69 από 83

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

του Ν.4735/2020,

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

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

Οικονομικών και Εσωτερικών

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

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

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

επικυρώθηκε

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

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

- την από 07.04.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει κατά πλειοψηφ ία

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού

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

2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 31.983,71

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

Τακτικός Προϋπολογισμός

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 1 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 288.711,21 0,00
Ν 3852/10)

 2 1212.008 Χρηματοδότηση  <Κέντρο Κοινότητας Δήμου 62.660,52 0,00
Λαυρεωτικής >  ΕΣΠΑ

 3 1219.001 Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων  330.000,00 0,00
δικαστικών αποφάσεων

 4 1322.001 Επιχορ.για αποκτ.διατηρ.κτηρίου Ευτέρπη 1.488.000,00 0,00

 5 1613. Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις 13,35 0,00

 6 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 750.000,00 0,00
ηλεκτροφωτισμού

 7 2119.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 175.000,00 0,00

 8 2119.009 Δικαίωμα ενταφιασμού 1.500,00 0,00

 9 4142.005 Κράτηση αδικαιολόγητης απουσίας σε μισθούς  2.000,00 0,00
Άδεια -δώρα

 10 4142.007 Κράτηση υπερ Δήμου 500,00 0,00

 11 4311. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών  26.415,00 0,00
των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
(άρθρο 55 ν. 1946/1991)

3.124.800,08
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2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 12 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού -413.896,21 0,00

 13 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)-30.000,00 0,00

 14 0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν -412.617,14 0,00
2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)

 15 0511. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν  -70.000,00 0,00
1080/80)

-926.513,35

3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 16 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.000,00

 17 0,00 00-6312.002 Φόρος Εισοδήματος 15.000,00

 18 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  317.500,00
συμβιβαστικών πράξεων

 19 0,00 00-6711.014 Υποχρεω.επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας επιτροπής ΚΑΠ 15.584,85

 20 0,00 00-6711.015 Υποχρ.επιχ. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΠ 10.830,15

 21 0,00 00-6711.016 Επιχορήγηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ 23.600,00

 22 0,00 00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ 16.400,00

 23 0,00 00-6715.007 Επιχορήγηση Νομικού προσώπου  Θορικός 130.000,00

 24 0,00 00-6721.001 Εισφορά υπέρ Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής 25.000,00

 25 0,00 00-6722. Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού10.000,00

 26 0,00 00-6736.001 Επιχορ.σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 10.000,00

 27 0,00 00-6737.017 Προγρ.σύμβ. με τον ΕΥΔΗΜΟ ΑΕ με αντικείμενο Συμμετοχή σε 6.200,00
ευρωπαϊκό πρόγραμμα  με θέμα το βιβλίο και την καλλιτεχνική
δημιουργία
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 28 0,00 00-6821.005 Λοιπά πρόστιμα & προσαυξήσεις 30.500,00

 29 0,00 10-6142.019 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα ασφάλειας 24.800,00

 30 0,00 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 3.000,00

 31 0,00 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών  13.000,00
εκτυπώσεων

 32 0,00 10-6654.001 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού 3.000,00

 33 0,00 15-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και  5.560,80
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

 34 0,00 15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων 8.000,00

 35 0,00 15-6741.008 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου 9.492,00

 36 0,00 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 11.500,00

 37 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 87.720,00

 38 0,00 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές έκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ 24.758,00

 39 0,00 20-6233.004 Mίσθωση οχημάτων  για την ενίσχυση του στόλου υπηρεσίας 5.000,00
καθαριότητας ΔΕ Λαυρίου

 40 0,00 20-6262.008 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού24.230,00
 κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Κερατέας.

 41 0,00 30-6117.028 Υπηρεσίες συμβούλου  χρηματοδότησης έργων/ δράσεων 12.400,00

 42 0,00 30-6117.029 Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για συντ. φακέλου με σκοπό την  14.880,00
υποβολή Πρότασης στο Προγρ.Επενδ . του Ταμείου Ανάκαμψης «
Παρεμβάσεις με στόχο Την Βελτίωση του Δημοσίου Χώρου»

 43 0,00 35-6262.017 Δαπάνη λειοτεμαχισμού ογκωδών 37.200,00

 44 0,00 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.363,86

 45 0,00 20-7131.023 Προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων 10.000,00

 46 0,00 30-7425.047 Παροχή υπηρ.αποτυπ. δημοτικών εγκαταστάσεων-εκτάσε 200,00
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 47 0,00 60-7134.001 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 1.102,93
λογισμικά για "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαυρεωτικής"

 48 0,00 61-7331.001 Αποκατάσταση & επισκευή διατ.κτιρίου ΕΥΤΕΡΠΗ 1.488.000,00

 49 0,00 00-8242.008 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-κατάσχεση κ.λ.π. 500,00

 50 0,00 00-8242.010 Κρατ.αδικ.απουσίας σε μισθούς -άδεια κ.λ.π 2.000,00

2.405.322,59

4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 51 0,00 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές Νομικού Συμβούλου -7.992,00

 52 0,00 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών φοιτητών  -500,00
κ.λ.π

 53 0,00 00-6053.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. -1.000,00

 54 0,00 00-6117.018 Αμοιβή μελών ΔΕΠ &λοιπών διδασκόντων του ΔΠΜΣ(Πρόγραμμα  -5.000,00
μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτ.Αττικής)

 55 0,00 00-6526.001 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών -112.280,00

 56 0,00 70-6264.001 Συντήρηση υπερκατασκευών πυροσβ.οχημάτων -3.363,86

 57 0,00 20-7131.025 Προμ.φωτισ. σωμάτων τυπου LED για το φωταγώγηση  πεζοδρομίων -37.200,00
& πλατειών

 58 0,00 20-7131.026 Προμ.προβολέων φωτισ.  τυπου LED για το φωταγώγηση κχ -37.200,00
&αθλητικών εγκαταστάσεων

 59 0,00 61-7336.002 Μέσα πυροπροστασίας στις σχολ.μονάδες (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΔΕ -2.500,00
Λαυρίου

-207.035,86

Σύνολα Τακτικός Προϋπολογισμός 2.198.286,73 2.198.286,73

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2.198.286,73 2.198.286,73
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 :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 31.983,71

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 31.983,71
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 3.124.800,08

 ΕΣΟΔΑ (-) : -926.513,35

 ΕΞΟΔΑ (+) : 2.405.322,59

 ΕΞΟΔΑ (-) : -207.035,86

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
 (+/-) :

ΤΕΛΙΚΟ 31.983,71
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

Το αποθεματικό, μετά την τρέχουσα αναμόρφωση, παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 31.983,71 ευρώ.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», κα Αρετούσα Μακρή, μειοψήφησε και επιφυλάσσεται να

εκφράσει τις απόψεις της κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς ενδέχεται να προκύψουν και άλλες μεταβολές στους ΚΑ εσόδων και δαπανών

μέχρι την υποβολή της 2ης αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού προς ψήφιση.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών (αρ. πρωτ: 3963/22.03.2022 εισήγηση Τμήματος

Εσόδων)

Αρ. Απόφ.: 111/2022

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 20ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «διαγραφής ποσών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.

πρωτ: 3963/22.03.2022 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

«Σύμφωνα:

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

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

δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων,

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη

φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή

εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο,

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

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

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

5. Με τις διατάξεις των Ν.  4178/2013  και 4495/2017  σύμφωνα με τους οποίους δεν οφείλονται

αναδρομικά Δημοτικά τέλη και ΤΑΠ μέχρι τις 8/8/2013, ημερομηνία ισχύος του Ν. 4178/2013.

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

1. Διαγραφή ποσού 1.498,68  €  στο όνομα ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, και

αφορούν χρεώσεις για Δ.Τ. και ΤΑΠ από το 2003 έως το 2014, αλλά  α) το ακίνητο ηλεκτροδοτήθηκε

στις 17/07/2004  σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΔΔΗΕ και β) επίσης το ακίνητο για να ηλεκτροδοτηθεί

εξόφλησε αναδρομικά στον πρώην Δήμο Κερατέας για τα έτη 2003 και 2004 τα αντιστοιχούν τα

Δημοτικά Τέλη αλλά και το ΤΑΠ.

2. Διαγραφή ποσού 182,13 € στο όνομα ΚΑΝΙΑΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, και αφορούν

χρεώσεις για Δ.Τ. και ΤΑΠ από το 2007 έως το 2009, διότι το ακίνητο ηλεκτροδοτήθηκε στις

29/01/2007  σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΔΔΗΕ.

3. Διαγραφή ποσού 39,85 € στο όνομα ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, και

αφορούν χρεώσεις για Δ.Τ. και ΤΑΠ έτους 2013 διότι το ακίνητο εντάχθηκε στις διατάξεις του Ν.

4495/2017 με αριθμό δήλωσης 10893804 και ως εκ τούτου:

Γ. Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης (Ν.4495/17 και Ν.3843/10, 4014/11 και 4178/13)

Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.7.2011, που εξαιρούνται από

την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή

κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α΄ 62), 4014/2011 (Α΄ 209) και
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4178/2013 (Α΄ 174), δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές (ΕΦΚΑ κ.λπ.) και

οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης

περιουσίας, καθαριότητας, φωτισμού και άλλα ανταποδοτικά τέλη. Φόροι, τέλη και πρόστιμα που

καταβλήθηκαν δεν αναζητούνται. (παρ.4 άρθρο 105 Ν.4495/17).»

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 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 174 του Ν.3463/2006

- τις διατάξεις των Ν. 4178/2013 και Ν. 4495/2017

- την αριθμ. πρωτ: 3963/22.03.2022 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών:

- ποσού 1.498,68 € στο όνομα ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

- ποσού 182,13 € στο όνομα ΚΑΝΙΑΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

- ποσού 39,85 € στο όνομα ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της τήρησης του λογιστικού σχεδίου (εφαρμογή

διπλογραφικού συστήματος έτους 2022 και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021) του

ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 112/2022

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 21ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «ανάθεσης της τήρησης του λογιστικού σχεδίου (εφαρμογή διπλογραφικού

συστήματος έτους 2022 και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021) του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ»

Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με το αριθμ. πρωτ: 249/09.03.2022 έγγραφο της Προέδρου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής,  το Νομικό Πρόσωπο αιτείται την ανάληψη των εργασιών τήρησης του Κλαδικού

Λογιστικού Σχεδίου του από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Ενώ, σε περίπτωση αδυναμίας της

Οικονομικής Υπηρεσία να αναλάβει την εν λόγω εργασία,  αιτείται τη λήψη απόφασης από την

Οικονομική Επιτροπή περί «πιστοποίησης αδυναμίας της Οικονομικής Υπηρεσίας να αναλάβει την
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τήρηση του κλαδικού λογιστικού σχεδίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’», προκειμένου να προβεί σε ανάθεση

σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή.

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η εφαρμογή

της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου πρέπει να γίνεται από δημοτικό υπάλληλο, πτυχιούχο λογιστή

που να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Α’ τάξης (ανώτατη τάξη-βαθμίδα) από το

Οικονομικό Επιμελητήριο, καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2515/97 όπως αυτές ισχύουν, οι

Ισολογισμοί και τα αποτελέσματα χρήσης συντάσσονται και υπογράφονται υποχρεωτικά από

λογιστές που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις(πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στο αντικείμενό τους κ.α.)

Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων φορέων στους οποίους δεν υπηρετεί οικονομολόγος –

λογιστής με την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή Α’  τάξης από το Οικονομικό

Επιμελητήριο,  προβλέφθηκε στην παράγραφο 8  του άρθρου 209  του Ν.3463/06,  όπως αυτή

συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του Ν.3613/07, ότι «… Οι Δήμοι και οι Κοινότητες που εφαρμόζουν το

Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, σύμφωνα με το π.δ. 315/1999, μπορούν, σε

περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή όταν ο αριθμός των

λοιπών υπαλλήλων δεν καλύπτει τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις της οικείας υπηρεσίας, να

αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα ή σε λογιστικά

γραφεία που πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις, την οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και

οικονομικών υπηρεσιών τους, τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, καθώς και τη

διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του ανωτέρω Σχεδίου…»

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4257/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου

40 του Ν.4483/2017 «Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Α΄ 302) που ισχύουν για τους δήμους περί του

Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής - Κοστολόγησης εφαρμόζονται

αναλόγως και για τα δημοτικά ιδρύματα, τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και τα νομικά πρόσωπα

δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών. Αν οι

ανωτέρω φορείς δεν διαθέτουν υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια λογιστή και η ταμειακή

υπηρεσία τους ασκείται από τους δήμους που τους έχουν συστήσει, οι τελευταίοι αναλαμβάνουν και

την τήρηση του Λογιστικού τους Σχεδίου. Αν στο δήμο δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη

άδεια λογιστή ή ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων δεν επαρκεί για την κάλυψη της

υποχρέωσης αυτής, γεγονός που βεβαιώνεται από την οικεία Οικονομική Επιτροπή έπειτα από

εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το νομικό πρόσωπο μπορεί να αναθέσει σε εξωτερικό

συνεργάτη-λογιστή κάθε εργασία για την τήρηση του Λογιστικού του Σχεδίου, κατ’ αναλογία και,

σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114). Ομοίως, μπορεί να προσφύγει στις

ίδιες διατάξεις, όταν έχει ίδια ταμειακή υπηρεσία, αλλά δεν διαθέτει προσωπικό με τα ανωτέρω

απαιτούμενα τυπικά προσόντα.»
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Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία υποστηρίζει το

Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» στα θέματα Οικονομικής Διαχείριση λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού και

αυξημένου όγκου εργασιών, αδυνατεί να αναλάβει την υποχρέωση παρακολούθησης του

Διπλογραφικού Συστήματος χρήσης 2022 και τη σύνταξη του Ισολογισμού και των Οικονομικών

Καταστάσεων του  Νομικού Προσώπου έτους 2021 και για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η ανάθεση

της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή.

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

αποφασίσουν σχετικά με την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη –  λογιστή κάθε εργασίας για τη

τήρηση του Λογιστικού Σχεδίου του Νομικού Προσώπου «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής.

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 40 του Ν.4483/2017

- Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006

- Τις διατάξεις του Π.Δ.315/1999

- Το υπ’  αριθμ.  πρωτ:  249/09.03.2022  έγγραφο του Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ»  Δήμου

Λαυρεωτικής

- Την αντικειμενική αδυναμία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών να καλύψει τις ανάγκες του

ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ»

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Διαπιστώνει την αδυναμία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής να

αναλάβει την τήρηση του κλαδικού λογιστικού σχεδίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’.

Β. Εγκρίνει την ανάθεση της τήρησης του λογιστικού σχεδίου (εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος

έτους 2022 και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021) του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου

Λαυρεωτικής σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του από 08.04.2022 πρακτικού διενέργειας φανερής

πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων

από σημεία εντός των ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής – κατακύρωση Αναδόχου

Αρ. Απόφ.: 113/2022
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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 1ο θέμα εκτός ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης του από 08.04.2022 πρακτικού διενέργειας φανερής πλειοδοτικής

δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων από σημεία

εντός των ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής – κατακύρωσης Αναδόχου», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία

και να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία, καθώς είναι μεγάλος ο αριθμός των οχημάτων

που πρέπει να συλλεχθούν.

Σύμφωνα με την παρ.  3  του άρθρου 75  του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την

ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

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 τα

ακόλουθα:

1. Την υπ’ αριθμ. 20/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί έγκρισης

διενέργειας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση

εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ).

2. Την υπ’ αριθμ.255/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση

του πρακτικού της Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιούμενων Κινητών Πραγμάτων και η κατάρτιση των

όρων διακήρυξης της δημοπρασίας.

3. Την υπ’ αριθμ.1093/2021 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια της δημοπρασίας. Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με

ΑΔΑ: Ω391ΩΛ1-ΣΩΥ, στην ιστοσελίδα στου Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr και δημοσιεύθηκε

στις εφημερίδες «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» & «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ».

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας ορίσθηκε η 28  Δεκεμβρίου 2021.  Τη

συγκεκριμένη ημέρα κατατέθηκαν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής προσφορές

από τις εταιρείες:
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- ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ &  ΥΙΟΙ Ο.Ε.,  με έδρα στο 19ο km  ΝΕΟ Αθηνών –  Κορίνθου,  στον

Ασπρόπυργο, με ΑΦΜ 084220688, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας (αρ. πρωτ. κατάθεσης φακέλου:

22014/28.12.2021).

- RECYGLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ,  με έδρα στη Λεωφ.  ΝΑΤΟ,  θέση ΣΠΙΑΡΙ 0,  με ΑΦΜ

800767587, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας (αρ. πρωτ. κατάθεσης φακέλου: 22017/28.12.2021).

Στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον

κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού και λόγω ύπαρξης διαπιστωμένων κρουσμάτων στην Υπηρεσία, η

δημοπρασία δεν πραγματοποιήθηκε την συγκεκριμένη ημερομηνία και οι φάκελοι των προσφορών

παρέμειναν σφραγισμένοι στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

Η θητεία της Επιτροπής Δημοπρασιών που ορίσθηκε με την αριθμ.121/2020 απόφαση

Δημοτικού Συμβουλίου έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021.

Με την αριθμ. 19/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής έγινε ο ορισμός των

μελών της Επιτροπής Δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/1981, με θητεία έως την 31 Δεκεμβρίου

2022.

Μετά τον ορισμό της, η Επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους των εταιρειών που έλαβαν μέρος

στη διαδικασία και συνέταξε τον Πίνακα Ι σχετικά με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.

Με την αριθμ. πρωτ: 4698/05.04.2022 πρόσκληση Δημάρχου Λαυρεωτικής κλήθηκαν οι δύο

(2)  ενδιαφερόμενες Εταιρείες να παρευρεθούν στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής στις 8

Απριλίου 2022 για τη συνέχιση της δημοπρασίας. Τη συγκεκριμένη ημέρα έγινε η διεξαγωγή

δημόσιας, πλειοδοτικής και φανερής δημοπρασίας και συντάχθηκε πρακτικό, το οποίο διαβιβάσθηκε

με το αριθμ. πρωτ: 5004/11.04.2022 έγγραφο προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή και σας θέτω

υπόψη:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Σήμερα, 8 Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Λαύριο, στο Δημοτικό

Κατάστημα (οδός Κουντουριώτη, αριθμ. 1), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών  (άρθρο

1 Π.Δ. 270/81), δυνάμει της υπ’ αριθμ. 19/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε η δημόσια

πλειοδοτική δημοπρασία για τη σύναψη σύμβασης περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων, από

σημεία εντός των ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο

σημείο συλλογής ΟΚΤΖ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981, της υπ’  αριθμ.  αριθ.  20/2021

απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και τους όρους της σχετικής διακήρυξης, που εγκρίθηκαν με την

υπ’ αριθμ.  255/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Κατά τη συνεδρίαση παρόντες ήταν:

1. Λουκάς Δημήτριος, Δήμαρχος Λαυρεωτικής – Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Βελετάκου Ευαγγελία, Δημοτική Σύμβουλος Λαυρεωτικής – Μέλος
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3. Ζαγουρής Χαράλαμπος, Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής – Μέλος

Με την αριθμ.255/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια της

δημοπρασίας για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων με ελάχιστο όριο πρώτης

προσφοράς ανά όχημα:

- Για οχήματα Ι.Χ. το ποσό των 50,00 ευρώ ανά τεμάχιο.

- Για φορτηγά έως 3,5tn το ποσό των 80,00 ευρώ ανά τεμάχιο.

- Για δίκυκλα το ποσό των 15,00 ευρώ ανά τεμάχιο

Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια της ανωτέρω δημοπρασίας τοιχοκολλήθηκε σύμφωνα

με τους όρους της διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος

Λαυρεωτικής, δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» και «ΓΕΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, καθώς και

στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: Ω391ΩΛ1-ΣΩΥ.

Στη δημοπρασία έλαβαν μέρος οι κατωτέρω ενδιαφερόμενοι:

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., με έδρα στο 19ο km ΝΕΟ Αθηνών – Κορίνθου, στον Ασπρόπυργο,

με ΑΦΜ 084220688, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας (αρ. πρωτ. κατάθεσης φακέλου: 22014/28.12.2021).

2. RECYGLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με έδρα στη Λεωφ. ΝΑΤΟ, θέση ΣΠΙΑΡΙ 0, με ΑΦΜ

800767587, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας (αρ. πρωτ. κατάθεσης φακέλου: 22017/28.12.2021).

Κατά τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων, τα οποία αναγράφονται

επακριβώς στον πίνακα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και

συνυπογράφεται, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι συμμετέχοντες προσκόμισαν των σύνολο των ζητούμενων

από την υπ’ αριθμ.1093/2021 διακήρυξη Δημάρχου δικαιολογητικών και ως εκ τούτου μπορούν να

συμμετάσχουν στη δημοπρασία.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών ανακοινώθηκε αμέσως μετά το πέρας του

στους ενδιαφερόμενους.

Με την αριθμ.  πρωτ:  4698/05.04.2022  πρόσκλησή του,  ο κος Δήμαρχος,  ως Πρόεδρος της

Επιτροπής κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής στις

8 Απριλίου 2022 για να πλειοδοτήσουν.

Με τη σειρά προσήλθαν οι ακόλουθοι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ Όχημα Ι.Χ. - 51,00€

Φορτηγό έως 3,5tn - 81,00€

Δίκυκλο – 16,00€

2. RECYGLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Όχημα Ι.Χ. - 52,00€

Φορτηγό έως 3,5tn - 82,00€
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Δίκυκλο – 17,00€

3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ Όχημα Ι.Χ. - 53,00€

Φορτηγό έως 3,5tn - 83,00€

Δίκυκλο – 18,00€

4. RECYGLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ---------------------

Αφού πέρασε ώρα και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της παρούσας διαδικασίας ο Πρόεδρος

της Επιτροπής κλείνει τη δημοπρασία και ανακοινώνει ότι αυτή κατακυρώνεται υπέρ του τελευταίου

πλειοδότη,  ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ,  Ανακύκλωση αυτοκινήτων και μετάλλων,  με έδρα στον

Ασπρόπυργο, 19ο km Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, με ΑΦΜ 084220688, Δ.Ο.Υ Ελευσίνας, ο οποίος στην

παρούσα δημοπρασία εκπροσωπήθηκε από τον κο Στέφανο Λαβδαρά του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΚ ….., με

προσφορά ποσού ανά όχημα:

(α) Για οχήματα Ι.Χ. το ποσό των 53,00 ευρώ ανά τεμάχιο

(β) Για φορτηγά έως 3,5tn το ποσό των 83,00 ευρώ ανά τεμάχιο

(γ) Για δίκυκλα το ποσό των 18,00 ευρώ ανά τεμάχιο

και με την εγγύηση του κου Λαβδαρά Χρήστου του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΚ …..

Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφεται από την Επιτροπή, τον τελευταίο πλειοδότη

και τον εγγυητή του, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, παρ.6 & 7 του Π.Δ/τος 270/81.

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 5 παρ.8 του Π.Δ/τος 270/81.

Για τη διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και

βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

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 και ισχύει

- Την υπ’ αριθμ. 255/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- Την υπ’ αριθμ. 1093/2021 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής

- Το από 08.04.2022 πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το πρακτικό της δημοπρασίας που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα

Λαυρεωτικής στις 8  Απριλίου 2022,  σχετικά με τη σύναψη σύμβασης περισυλλογής
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εγκαταλελειμμένων οχημάτων,  εντός των ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής και παράδοσης σε

εγκεκριμένο σημείο ΟΤΚΖ.

Β. Κατακυρώνει τη δημοπρασία υπέρ του τελευταίου πλειοδότη, ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., με

έδρα στο 19ο km ΝΕΟ Αθηνών – Κορίνθου, στον Ασπρόπυργο, με ΑΦΜ 084220688, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας,

που στην παρούσα δημοπρασία εκπροσωπήθηκε από τον κο Στέφανο Λαβδαρά του Χρήστου, με ΑΔΤ

ΑΚ ……., με προσφορά ανά όχημα:

(α) Για οχήματα Ι.Χ. το ποσό των 53,00 ευρώ ανά τεμάχιο

(β) Για φορτηγά έως 3,5tn το ποσό των 83,00 ευρώ ανά τεμάχιο

(γ) Για δίκυκλα το ποσό των 18,00 ευρώ ανά τεμάχιο

και με την εγγύηση του κου Λαβδαρά Χρήστου του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΚ ……...

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

του Δήμου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

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

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


