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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  2 1 η ς Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 4 Αυγούστου 2020

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 18:00

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 30.07.2020

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  6

Δημήτριος Λουκάς - Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής, Ασπασία Αργεντίνη,

Αθανάσιος Μακροδημήτρης (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του Η. Στουραΐτη), Γεώργιος

Αδάμης (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του Κ. Λεβαντή), Σταύρος Κρητικός

Απόντα μέλη  :  1

Αρετούσα Μακρή

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού δέκα (10) ατόμων για περίοδο 4 μηνών με

αποκλειστική ενασχόληση ως πλήρωμα απορριμματοφόρου καθαριότητας λόγω έκτακτων

αναγκών εξ’ αιτίας του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις ΠΝΠ 64/Α΄/14.03.2020 ΦΕΚ

Αρ. Απόφ.: 158/2020

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010),

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «πρόσληψης προσωπικού δέκα

(10) ατόμων για περίοδο 4 μηνών με αποκλειστική ενασχόληση ως πλήρωμα απορριμματοφόρου

καθαριότητας λόγω έκτακτων αναγκών εξ’ αιτίας του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις

ΠΝΠ 64/Α΄/14.03.2020 ΦΕΚ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’  αριθμ.

πρωτ: 12078/21.07.2020 εισήγηση του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

‘’1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2  της ΠΝΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64/Α΄/14-

03-2020 και κυρώθηκε με τον Ν 4682/2020(ΦΕΚ 104/Α΄/2020):

 «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι
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συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1

του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143)

και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως

τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της

οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν

επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του

προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό

συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του».

2. Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ πρωτ 45201/17-07-2020 έγγραφο  του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα

«Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και

διασπορά του κορωνοιού   COVID-19»

Και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α.  Ότι η πρόσληψη του προσωπικού της ανωτέρω παραγράφου δεν υπάγεται στη διαδικασία

έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.

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

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

γ . Το γεγονός ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής είναι δήμος της περιφέρειας Αττικής που συστάθηκε με το

Πρόγραμμα Καλλικράτης και σχηματίστηκε με την συνένωση των προ υπαρχόντων δήμων

Λαυρεωτικής, Κερατέας και της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, η έκταση του οποίου είναι 176.87

τ.χλμ και ο πληθυσμός του 24.545 κάτοικοι. Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η δημοτική ενότητα

Κερατέας η οποία περιλαμβάνει   57 εκτός σχεδίου οικισμούς  καθώς και η μεγάλη έκταση του  Δήμου

αποτελούν συνθήκες οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο καθαριότητας στην περιοχή του

Δήμου Λαυρεωτικής και να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία από τη συσσώρευση απορριμμάτων

και ογκωδών αντικειμένων και λόγω των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από τον κίνδυνο

διασποράς του κορωνοιού COVID-19 καθώς επίσης και από το γεγονός ότι διάγουμε την καλοκαιρινή

περίοδο όπου ο πληθυσμός του Δήμου μας πολλαπλασιάζεται (εποχιακοί κάτοικοι οικισμών,

παραθεριστές στα καλοκαιρινά θέρετρα και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σημεία) και δεν έχουν

γίνει ακόμα προσλήψεις σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα μέσω ΟΑΕΔ που συνδράμουν στη

λειτουργία του Δήμου,   είναι απαραίτητη η πρόσληψη 10 ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών

Καθαριότητας (Πλήρωμα Απορριμματοφόρου) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (4) μηνών,

ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά το υπέρτατο αγαθό της υγείας των κατοίκων της περιοχής,

με σκοπό  να μη  διακινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

  Με βάση  τα ανωτέρω  καλείται η οικονομική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.’’
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Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το άρθρο

37 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,  τη στήριξη της κοινωνίας και της

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας

διοίκησης’’, τροποποιήθηκε το 24 άρθρο της από 14.3.2020 ΠΝΠ ως εξής:

α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά το προηγούμενο

εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που

προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών

Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234),

καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5

του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).». β. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το προσωπικό

της παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄

55).».

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.03.2020 ‘’Επιπρόσθετα

επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού’’:

«….Επισημαίνεται ότι με το άρθρο εικοστό έκτο της από 14-3-2020 ΠΝΠ προβλέπεται ότι εφόσον

εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος

της από 14/3/2020 ΠΝΠ, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής

διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία

της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των

κτηρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

Δεδομένης της υποχρέωσης της προστασίας της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων,

ιδιαιτέρως δε την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο, καλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την σχολαστική

τήρηση των ανωτέρω ιδίως σε ό,τι αφορά την καθαριότητα και την απολύμανση των κτηρίων όπου

στεγάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες με ιδιαίτερη έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως

τουαλέτες, χώροι υποδοχής και αναμονής κοινού) και για την αμελλητί μέριμνα για αποκομιδή των

απορριμμάτων….»

Τέλος,  με το το υπ’  αριθ.  45201/17.07.2020  έγγραφο του ΥΠ.  ΕΣ.  διευκρινίζεται ότι οι

συμβάσεις αυτές μπορεί να συνάπτονται μέχρι 13-9-2020 και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4)

μηνών.

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την υπ’

αριθμ. 71/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 6η αναμόρφωση του

δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και ενισχύθηκαν οι ΚΑ δαπανών 20-6041.001
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‘’τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού’’ με το ποσό των 40.920,00 ευρώ και 20-6054.001

‘’εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ’’, με το ποσό των 11.044,00 ευρώ.

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

πρόσληψη προσωπικού δέκα (10)  ατόμων για περίοδο 4  μηνών με αποκλειστική ενασχόληση ως

πλήρωμα απορριμματοφόρου καθαριότητας,  λόγω έκτακτων αναγκών εξ’  αιτίας του κορωνοϊού

COVID-19.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006,

- το άρθρο 24 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’),

- το άρθρο 37 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’),

- το υπ’ αριθ. 45201/17.07.2020 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ.,

- την αριθμ. πρωτ: 12078/21.07.2020 εισήγηση του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού &

Διοικητικής Μέριμνας

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 πρόσληψη προσωπικού δέκα (10)  ατόμων για περίοδο 4  μηνών με αποκλειστική

ενασχόληση ως πλήρωμα απορριμματοφόρου καθαριότητας λόγω έκτακτων αναγκών εξ’ αιτίας του

κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ 64/Α΄/14.03.2020 ΦΕΚ.

Β. Το κόστος μισθοδοσίας των ανωτέρω ατόμων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, στον 20-6041.001 ‘’τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού’’

με το ποσό των 37.200,00  ευρώ και 20-6054.001  ‘’εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ’’,  με το

ποσό των 10.040,00 ευρώ.

Γ. Αναθέτει στο Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κο Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου τις περαιτέρω ενέργειες.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί πρόσληψης δυο (2) ατόμων για 4 μήνες για τετράωρη αποκλειστική

ενασχόληση με τα αδέσποτα του Δήμου Λαυρεωτικής, λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας τους

εξ’  αιτίας των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τις

διατάξεις ΠΝΠ 64/Α΄/14.03.2020 ΦΕΚ

Αρ. Απόφ.: 159/2020

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

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

(2) ατόμων για 4 μήνες για τετράωρη αποκλειστική ενασχόληση με τα αδέσποτα του Δήμου

Λαυρεωτικής, λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας τους εξ’ αιτίας των συνθηκών που έχουν

δημιουργηθεί από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις ΠΝΠ 64/Α΄/14.03.2020 ΦΕΚ»,
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έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’  αριθμ.  πρωτ:  12080/21.07.2020

εισήγηση του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

‘’1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 24 παρ.2  της  ΠΝΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64/Α΄/14-

03-2020 και κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 104/ Α΄/2020):

 «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι

συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1

του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143)

και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως

τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της

οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν

επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του

προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό

συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του» .

2. Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ πρωτ 45201/17-07-2020 έγγραφο  του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα

«Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και

διασπορά του κορωνοιού   COVID-19»

Και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α.  Ότι η πρόσληψη του προσωπικού της ανωτέρω παραγράφου δεν υπάγεται στη διαδικασία

έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»

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

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

γ . Το γεγονός ότι λόγω του κορωνοιού  COVID-19  έχουν αυξηθεί και συνεχίζουν να υφίστανται

μεγάλες   ανάγκες σίτισης και φροντίδας των αδέσποτων ζώων στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου

Λαυρεωτικής και είναι απαραίτητη η πρόσληψη δύο (2) ατόμων  κατηγορίας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης) για τετράωρη  αποκλειστική

ενασχόληση με τα αδέσποτα ζώα.

Με βάση  τα ανωτέρω  καλείται η οικονομική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.’’

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

1. Το άρθρο 37 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση

των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας

διοίκησης’’, με το οποίο τροποποιήθηκε το 24 άρθρο της από 14.3.2020 ΠΝΠ ως εξής:
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α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο

συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται

στην παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.

3584/2007, Α΄ 143) και της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον

χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.

164/2004 (Α΄ 134).». β. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το προσωπικό της

παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄

55).».

2. Το από 22.03.2020 έγγραφο Υφυπουργού Εσωτερικών με θέμα «ειδική μέριμνα για τα αδέσποτα

ζώα»

3. Το υπ’ αριθ. 45201/17.07.2020 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ., με το οποίο διευκρινίζεται ότι οι συμβάσεις

αυτές μπορεί να συνάπτονται μέχρι 13-9-2020 και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

4. Την υπ’ αριθμ. 71/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με την οποία εγκρίθηκε η

6η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και ενισχύθηκαν οι ΚΑ

δαπανών 20-6041.001 ‘’τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού’’ με το ποσό των 40.920,00 ευρώ

και 20-6054.001 ‘’εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ’’, με το ποσό των 11.044,00 ευρώ.

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

πρόσληψη προσωπικού δυο (2) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας

ορισμένου χρόνου,  για 4  μήνες για τετράωρη αποκλειστική ενασχόληση με τα αδέσποτα ζώα του

Δήμου Λαυρεωτικής, λόγω έκτακτων αναγκών εξ’ αιτίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006,

- το άρθρο 24 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’),

- το άρθρο 37 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’),

- το από 22.03.2020 έγγραφο Υφυπουργού Εσωτερικών,

- το υπ’ αριθ. 45201/17.07.2020 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ.,

- την αριθμ. πρωτ: 12080/21.07.2020 εισήγηση του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού &

Διοικητικής Μέριμνας

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 πρόσληψη προσωπικού δυο (2)  ατόμων κατηγορίας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,  για 4  μήνες για τετράωρη αποκλειστική ενασχόληση με τα

αδέσποτα του Δήμου Λαυρεωτικής καθώς υπάρχουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας τους εξ’ αιτίας
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των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί λόγω του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις

ΠΝΠ 64/Α΄/14.03.2020 ΦΕΚ.

Β. Το κόστος μισθοδοσίας των ανωτέρω ατόμων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, στον 20-6041.001 ‘’τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού’’

με το ποσό των 3.720,00,00 ευρώ και 20-6054.001 ‘’εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ’’, με το

ποσό των 1.004,00 ευρώ.

Γ. Αναθέτει στο Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κο Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου τις περαιτέρω ενέργειες.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων –εξόδων Β’ τριμήνου 2020

για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 160/2020

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

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

τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων –εξόδων Β’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του

προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το ΔΥ/29.07.2020  έγγραφό της υπέβαλλε στην

Οικονομική Επιτροπή την  έκθεση εσόδων – εξόδων του Β’ τριμήνου έτους 2020 (χρονικό διάστημα

από 01.01.2020  έως 30.06.2020),  προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης του

προϋπολογισμού του Δήμου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και εισηγείται τα κατωτέρω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν.

4257/2014), ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική

επιτροπή, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών, διαμορφώνοντας

πίνακες αποτελεσμάτων αυτού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ

2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά

ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως

προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10,

την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους

έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς τα

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε

τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και

η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου

και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των

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

εμφανίζουν αποκλίσεις,  και αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, 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 ανωτέρω.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς τον Συντονιστή της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της  και η απόφαση του

Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης

(ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού

συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους

συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών

με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-

έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες,

όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες  με τα προϋπολογισθέντα και

τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 2ου τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή

αυτών προς το Δημοτικό συμβούλιο :

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων

2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών

3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού.

          Συνημμένα σας υποβάλλουμε τον πίνακα υπολογισμού απόκλισης της στοχοθεσίας. Στον πίνακα

υπολογισμού της απόκλισης της στοχοθεσίας παρατηρείται αρνητική απόκλιση ιδίων εσόδων

ποσοστού 18,23%, η οποία δικαιολογείται διότι το ποσό των εσόδων αφορά έσοδα από

προγραμματικές συμβάσεις – επιχορηγήσεις  που έως το τέλος του τριμήνου δεν εισπράχθηκαν.
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
0.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων-

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων

7.846.220,14 2.784.058,64 35,48% 2.775.994,33 35,38% 99,71%

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής:
01.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων-

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων

58.513,96 18.812,42 32,15% 14.482,42 24,75% 76,98%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 44.031,54 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από
μισθώματα ακινήτων του Δήμου, από μισθώματα για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας ,από μισθώματα ιχθυοτροφείων και από δικαιώματα
εμποροπανηγύρεων, παζαριών και λαϊκών αγορών για τα οποία βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι και εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

02.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων-
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων

10.000,00 1.778,25 17,78% 1.778,25 17,78% 100,00%

 Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από τόκους χρηματικών καταθέσεων σε  τράπεζες οι οποίοι εισπράττονται το Α’ και το Β’ εξάμηνο κάθε
έτους.

03.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων-
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων

3.359.175,33 1.020.633,30 30,38% 1.020.156,77        30,37% 99,95%
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των  2.339.018,56 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από
τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τα οποία  εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

04.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

671.095,26 151.262,37 22,54% 148.094,36 22,07% 97,91%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 519.832,89 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των
523.000,90 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου, ενταφιασμού, παράτασης χρόνου ταφής,
τέλους ανακομιδής, χρήσης οστεοφυλακίων, έσοδα από εισιτήρια θεάτρων μουσείων,  έσοδα από εκμ/ση χώρων για γυρίσματα διαφημ. κ.λ.π.,  έσοδα από τέλη ακίνητης
περιουσίας, από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων, από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, από
τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων,  από την εκμίσθωση χώρου παραλίας της Κακής Θάλασσας,  από τέλη διαφήμισης,  από τέλη αδειών οικοδομών,  για τα οποία
βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι και  εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

05.-ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

1.031.109,83 256.079,91 24,84% 255.990,14            24,83% 99,96%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 775.119,69 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από
Φ.Η.Χ. που εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καθώς και εισφορές λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.

06.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

2.624.819,04 1.312.409,52 50,00% 1.312.409,52 50,00% 100,00%



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 11 από 156

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό του 1.312.409,52 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων περιλαμβάνεται η επιχορήγηση
από Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών, η οποία εισπράττεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

07.-ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

91.506,72    23.082,87 25,23% 23.082,87 25,23% 100,00%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 68.423,85 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από
παράβολα για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, από παράβολα για άδεια μουσικών οργάνων, έσοδα από τέλη διαφήμισης, έσοδα
από τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων και εγγύησης καλής χρήσης εργασιών και έσοδα από μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων,  τα οποία
εισπράττονται  σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

1.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

28.710.855,39 2.090.398,66 7,28% 2.089.213,66 7,28% 99,94%

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής:

11.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ
οφείλεται στην είσπραξη μηδενικού ποσού από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων.
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12.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

2.661.401,05 1.747.096,25 65,65% 1.747.096,25 65,65% 100,00%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 914.304,80 ευρώ. Σε αυτή
την κατηγορία εσόδων περιλαμβάνεται χρηματοδότηση για τη λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης τους,
για τη φιλοξενία μεταναστών, για την κάλυψη των αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του COVID-19, επιχορήγηση για πυροπροστασία, χρηματοδότηση ¨Παροχής
Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής, επιχορήγηση για εξόφληση  ληξιπρόθεσμων δικαστικών αποφάσεων, επιχορήγηση από το πρόγραμμα Europe for citizens και από το
WiFI4U, επιχορήγηση για την προστασία αδέσποτων μικρών ζώων.

13.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

25.620.314,54 277.885,52 1,08% 277.885,52 1,08% 100,00%

Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες και οι λοιπές επιχορηγήσεις για
επενδύσεις και έργα, για τις οποίες έχουν προϋπολογιστεί τα κάτωθι ποσά:
1.Για την επιχορήγηση από Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 205.320,00 ευρώ .
2.Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 70.650,00 ευρώ.
3.Για τη χρηματοδότηση κοινοχρήστων χώρων Κερατέας-Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 64.200,00 ευρώ.
4. Για την κατασκευή γηπέδου 5x5 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 100,000,00 ευρώ.
5. Για την αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου «ΟΙΚΙΑ  ΜΠΙΑ» μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό του 1.800.000,00 ευρώ.
6. Για την αποκατάσταση της Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 2.210.000,00 ευρώ.
7. Για την οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής  μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 776.289,11 ευρώ.
8. Για την κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 780.000,00 ευρώ.
9. Για τις εργασίες προστασίας φοινικοειδών του Δήμου Λαυρεωτικής μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 200.000,00 ευρώ.
10.Για την κατασκευή γηπέδου 9x9 στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 390.000,00 ευρώ.
11. Για την ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 799.800,00 ευρώ.
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12. Για την ενεργειακή αναβάθμιση συντήρηση και ανακατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου και περιβάλλοντος χώρου μέσω προγραμματικής
σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό του  1.500.000,00 ευρώ.
13. Για την κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής επέκταση σχεδίου πόλης Κερατέας μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των
22.326,11 ευρώ.
14. Για τη μελέτη ΓΠΣ στα διοικητικά όρια Δ. Λαυρεωτικής και τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των
75.026,13 ευρώ.
15. Για την Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του   Δημοτικού
Σταδίου ¨ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ¨ Δήμου Λαυρεωτικής  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 433.577,41 ευρώ και έχει εισπραχθεί το ποσό των 193.587,62 ευρώ.
16.  Για την επιχορήγηση του ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαυρεωτικής¨ ΕΣΠΑ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 33.696,00 ευρώ.
17. Για την αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ¨ΡΑΦΙΑ¨ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 450.000,00 ευρώ.
18. Για την κατασκευή εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για παιδιά άνω των 14  ετών χρονών έχει προϋπολογιστεί το ποσό του
1.000.000,00 ευρώ.
19.Για τη χρηματοδότηση της Δ.Ε.Η. για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στο Ο.Τ.219 της Δ.Ε. Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 130.000,00
ευρώ .
20. Για τη χρηματοδότηση ΣΒΑΚ από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 34.695,10 ευρώ.
21. Για τη χρηματοδότηση προμήθειας μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II  ¨ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των
175.000,00 ευρώ.
22.  Για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων  και λοιπές δράσεις από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II  ¨  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των
117.100,00 ευρώ.
23. Για τη χρηματοδότηση Προγράμματος Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των  24.347,93
ευρώ.
24. Για τη χρηματοδότηση προμήθειας τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών   από το Πρόγραμμα ̈ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II  ̈έχει προϋπολογιστεί το ποσό
των 203.000,00 ευρώ.
25. Για την Προμήθεια απορριμματοφόρων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 150.000,00 ευρώ .
26. Χρηματοδότηση για «Ανάπλαση τεσσάρων παραλιών Δήμου Λαυρεωτικής» 2018ΣΕ15510028 έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 239.999,52 ευρώ.
27. Για τη χρηματοδότηση ¨Προμήθεια υλικών συντήρησης αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου¨ από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των
275.306,00 ευρώ.
28. Για την ανάδειξη και αξιοποίηση του Πολιτιστικού Κέντρου Δ. Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί το ποσό του 1.060.780,79 ευρώ.
29. Για την ανάδειξη και αξιοποίηση Κτιρίου Φιλόμουσων ως Πολιτιστικού Κέντρου του Δ. Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί το ποσό του 1.113.619,21 ευρώ.
30.  Για την Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Πράξη Εφαρμογής Β’  κατοικίας Περιγιάλι-Τσονίμα-Τρεχαντιέρα στο Δ.  Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί το ποσό των
880.000,00 ευρώ.
31. Για την Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Πράξη Εφαρμογής περιοχών Β’ κατοικίας Πανόραμα-Αγία Μαρίνα-Τουρκολίμανο (πρώην Δ. Κερατέας ) Δήμου Λαυρεωτικής
έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 485.698,81 ευρώ.
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32. Για τη μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης Πράξης Εφαρμογής περιοχών Β’ κατοικίας «Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο» Δήμου Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το
ποσό του 1.150.000,00 ευρώ.
33.  Για τη μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’  κατοικίας «Πόρτο Εννέα»  Δήμου Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των
300.000,00 ευρώ.
34. Για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE CIRC for BIO έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 109.893,00 και έχει εισπραχθεί το ποσό των 32.967,90
ευρώ.
35. Για  την Ανάπλαση Λ.Αθηνών –Σουνίου κάθετων οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των  5.200.000,00 ευρώ.
36. Για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 142.600,00 ευρώ.
37.  Για Κτηματογραφική αποτύπωση –  Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας –  Υδραυλική Μελέτη Ρεμάτων-  Περιβαλλοντική Μελέτη Ρεμάτων για την πολεοδόμηση
περιοχών παραθεριστικής κατοικίας «Σπηλιαζέζα» και «Αγιασμόθι » Δήμου Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των  530.000,00 ευρώ.
38. Για την επέκταση- αναβάθμιση υποδομών στις δομές υγείας Δήμου Λαυρεωτικής ΕΣΠΑ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 74.186,72 ευρώ.
39. Για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 1.498.960,25 ευρώ.
40. Για τις συμπληρωματικές εγκαταστάσεις στο Αθλητικό Κέντρο Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 600.000,00 ευρώ.
 41. Για την προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση των παιδικών χαρών από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 106.500,00 ευρώ.
42. Για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 82.942,45 ευρώ.
43. Για την ¨Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου¨ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 24.800,00 ευρώ.

15.-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

223.000,00 62.055,73 27,83% 60.870,73 27,30 98,09%
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 188.375,93 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο
ποσό των 188.705,93 ευρώ Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, από πρόστιμα Κ.Ο.Κ., από
πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων και λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές βάσει ειδικών διατάξεων.

16.-ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

191.139,80 3.361,16 1,76% 3.361,16           1,76% 100%
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 187.778,64. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δαπάνες
πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων, από παρακράτηση ποσού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω
κατηγορίες εκτάκτων εσόδων, τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

2.-ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

1.861.765,58 1.035.524,87 55,62% 1.033.714,78 55,52% 99,83%

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής:

21.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

1.845.265,58 1.023.979,45 55,49% 1.022.301,14 55,40% 99,84

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 821.286,13 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των
822.964,44 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από
τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού,  από τέλη ακίνητης περιουσίας,  από το ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών,  από φόρο
ηλεκτροδοτούμενων χώρων, από τέλη στάθμευσης αυτοκινήτων, πεζοδρομίων, από δικαιώματα και τέλη κοιμητηρίων, από δικαιώματα εμποροπανηγύρεων τα οποία
εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. Σχετικά με τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι βεβαιώσεις
αναφέρονται σε επιστρεφόμενα δημοτικά τέλη μη εισπραχθέντα από τη Δ.Ε.Η., καθώς και σε ακίνητα μη ηλεκτροδοτούμενα , πολλά εκ των οποίων έχουν ηλεκτροδοτηθεί
εν αγνοία της Υπηρεσίας και αναμένονται διαγραφές των βεβαιωμένων ποσών κατά τη διάρκεια του έτους.

22.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

16.500,00 11.545,42 69,97% 11.413,64 69,17% 98,86%
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 4.954,48 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των
5.086,36 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από
λοιπά πρόστιμα και πρόστιμα Κ.Ο.Κ.

3.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

10.601.090,00 8.923.052,75 84,17% 149.442,37 1,41% 1,67%

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ Βεβαιωθέντων και Εισπραχθέντων υπολοίπων προηγουμένων οικονομικών ετών ενδεικτικά αναλύεται ως:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 01.01-30.6.2020

Κ.Α. Περιγραφή
Προϋπ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.187.437,28 4.539.608,04 23.834,13
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 1.711.027,78                1.711.027,78                  46.123,40
3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 78.976,25 78.976,25 2.387,44
3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 141.376,25 123.198,76 1.845,45
3216.001 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων 343.209,60 343.209,60 0,00

και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος
3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών 223.255,86 223.255,86 1.011,58
3217.002 Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Κερατέας 102.884,15 102.884,15 1.112,18
3217.003 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τσονίμα 4.998,64 4.998,64 0,00
3217.004 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τρεχαντιέρα 1.993,73 1.993,73 10,40
3217.005 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Περιγιάλι 5.133,30 5.133,30 0,00
3217.006 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Αγ. Μαρίνα 4.501,37                        4.361,37                            0,00
3217.007 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Πανόραμα 560,00 560,00 0,00
3217.008 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Δασκαλειό 1.983,33 1.983,33 0,00
3217.009 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Βγέθι 350,00 350,00 0,00
3217.010 Εισφορά  λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. ΠΟΡΤΟ-ΕΝΝΙΑ 390,00 390,00 0,00
3217.011 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Καλοπήγαδο 2.356,66 2.356,66 0,00
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3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 117.121,24 117.121,24 7.039,95
3219.002 Λοιπά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 912.998,44 770.160,42 2.293,19
3219.003 Λοιπά έσοδα        73.688,79                     73.488,79                   16.735,50
3219.004 Έσοδα από τέλη πεζοδρομίων 88.795,75 88.435,75 3.660,38
3219.005 Έσοδα από καταλογισμοί 832,67 832,67 0,00
3219.006 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων                                                                                         136.900,30                    136.436,59                   15.526,91
3219.007 Έσοδα από Νεκροταφείο 130.296,30 130.036,30 18.966,53
3219.008 Παραχώρηση δικαιώματος χρ. παραλίας Χάρακα 4.655,67 4.655,67 375,54
3219.009 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής Θάλασσας          547,31                         547,31                        547,31
3219.011          Φόρος και χαρτόσημο για μισθώματα                                                                                            352,66                           352,66                           35,32
3219.012           Καταβολή ΦΠΑ                             155.724,77                   155.724,77                     5.930,81
3221. Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                                                              300.741,90                 300.973, 11                      2.006,35

9.733.090,00 8.923.052,75 149.442,37

Για τις οφειλές που αναφέρθηκαν και αφορούν τα προηγούμενα έτη αλλά και το έτος αυτό, έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες όπως δέσμευση φορολογικής
ενημερότητας, αποστολή ειδοποιήσεων-επιστολών κ.ά., προκειμένου σταδιακά κατά την διάρκεια του έτους να εισπράττεται το μεγαλύτερο δυνατό ποσό.
Προκειμένου να μην υπάρχει πλασματική εικόνα στις εισπράξεις εγγράφεται στο δημοτικό προϋπολογισμό στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑ…-8511 της αντίστοιχης
υπηρεσίας ποσό πρόβλεψης μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.

4.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

2.466.266,64 956.472,45 38,78% 956.472,45 38,78% 100%
Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής:

41.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

1.861.626,74 825.183,24 44,33% 825.183,24 44,33.% 100,00%
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ  προϋπολογισθέντων  και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 1.036.443,50 ευρώ. Σε

αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι φόροι μισθωτών υπηρεσιών,  οι φόροι των αιρετών,  οι φόροι των προμηθευτών,  οι ασφαλιστικές εισφορές του

προσωπικού οι κρατήσεις αυτού και λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.

42.- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

28.500,00 5.549,92 19,47% 5.549,92 19,47% 100,00%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 22.950,08 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται

οι επιστροφές χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων, οι επιστροφές παγίων προκαταβολών και αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών.

43.- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

576.139,90 125.739,29 21,82% 125.739,29 21,82% 100,00%

Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι ΚΑΠ για την  κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης .
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
 6.-ΕΞΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

11.367.786,13 10.417.678,78 91,64% 7.424.553,09      65,31% 3.911.603,10 3.889.767,28 34,22% 52,39%

  Σε  αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αμοιβές και έξοδα προσωπικού καθώς και αμοιβές αιρετών και τρίτων , εργοδοτικές εισφορές,

δικαιώματα Δ.Ε.Η., διάφορα έξοδα π.χ. ταχυδρομικά-τηλεφωνικά τέλη, συνδρομές, προμήθειες τραπεζών, επιχορηγήσεις νομικών προσώπων, δάνεια και  χρεολύσια

αυτών, μισθώματα, συντηρήσεις, προμήθειες αναλωσίμων και ανταλλακτικών κ.λ.π.

7.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

27.571.343,30 5.121.946,94 18,57% 1.395.209,95 5,06% 1.069.232,43 1.048.707,58 3,80% 75,16%

     71.- ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

2.741.036,41 1.786.977,84 65,19% 1.014.838,93 37,02% 778.817,07 778.167,31 28,39% 76,68%

  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν προμήθειες επίπλων και σκευών, Η/Υ, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δικτύου

ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης, υαλοπινάκων , σιδηρών κιγκλιδωμάτων στις παιδικές χαρές  Δ.Ε. Κερατέας ελαστικών,container, πινακίδων σήμανσης,

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, φωτοβολταϊκών, κάδων απορριμμάτων, οχημάτων, οργάνων παιδικής χαράς, την αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ.169, την αγορά ακινήτου στην
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Αγία Τριάδα Σούριζας, τη χρηματοδότηση κοινόχρηστων χώρων Κερατέας από το Πράσινο Ταμείο, προμήθεια υλικών συντήρησης αποκατάστασης Φοινικόδασους

Λαυρίου.

                                                                                                             73.-ΕΡΓΑ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

21.052.339,85 3.145.549,62 14,94% 230.942,49 1,10% 236.192,27 236.192,27 1,12% 2,27%

  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν φωταγωγήσεις κτιρίων και πλατειών, συντηρήσεις και επισκευές εγκαταστάσεων και οδικού

δικτύου, εργασίες καθαρισμού και διάφορα έργα.

74.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

3.687.967,04 189.419,48 5,14% 149.428,53 4,05% 54.223,09 34.348,00 0,93% 22,99%

  Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν γενικές μελέτες, κτηματογραφικές μελέτες, αποζημιώσεις από ρυμοτομία, παροχή  υπηρεσιών

συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την υποβολή προτάσεων και φακέλων έργων.

 8.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

14.332.449,94 5.043.736,32 35,19% 3.984.339,87 27,80% 2.918.854,03 2.840.259,25 19,82% 71,29%
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81.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ

Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

3.164.833,13 3.164.833,13 100,00% 3.164.833,13 100,00% 2.129.656,08 2.051.061,30 64,81% 64,81%

Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν πληρωμές υποχρεώσεων παλαιοτέρων ετών, οι οποίες αναφέρονται σε αμοιβές και έξοδα

προσωπικού και αιρετών, σε φόρους-τέλη, σε έργα και σε διάφορα άλλα έξοδα.

 82.-ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

1.887.626,74 1.878.903,19 99,54% 819.506,74 43,41% 789.197,95 789.197,95 41,81% 96,30%

Σε αυτή την κατηγορία εξόδων συμπεριλαμβάνονται έξοδα που αφορούν αποδόσεις συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, φόρων και επιστροφών χρηματικών

ποσών.

85.-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ
                 ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

9.279.990,07

Σε αυτή την κατηγορία εξόδων περιλαμβάνεται η πρόβλεψη της μη είσπραξης εντός του έτους, βεβαιωμένων κατά τα παρελθόντα έτη απαιτήσεων.
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Η Οικονομική Επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- την περ. β της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

- την αριθ. οικ.40038/09.09.2011 «καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών»

- τη ΔΥ/29.07.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Λαυρεωτικής, ως

κατωτέρω:
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Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα
1 2 2/1 3 3/1 3/2

0 Τακτικά έσοδα 7.846.220,14 2.784.058,64 0,354828005 2.775.994,33 0,3538 0,997103
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 58.513,96 18.812,42 0,321503108 14.482,42 0,247504 0,769833
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 10.000,00 1.778,25 0,177825 1.778,25 0,177825 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3.359.175,33 1.020.633,30 0,303834483 1.020.156,77 0,303693 0,999533
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 671.095,26 151.262,37 0,225396272 148.094,36 0,220676 0,979056
5 Φόροι και εισφορές 1.031.109,83 256.079,91 0,24835367 255.990,14 0,248267 0,999649
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 2.624.819,04 1.312.409,52 0,5 1.312.409,52 0,5 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 91.506,72 23.082,87 0,252253277 23.082,87 0,252253 1
1 Εκτακτα έσοδα 28.710.855,39 2.090.398,66 0,072808651 2.089.213,66 0,072767 0,999433

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 15.000,00 0,00 0 0,00 0 ########
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2.661.401,05 1.747.096,25 0,656457339 1.747.096,25 0,656457 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 25.620.314,54 277.885,52 0,010846296 277.885,52 0,010846 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 ######## ########
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 223.000,00 62.055,73 0,278276816 60.870,73 0,272963 0,980904
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 191.139,80 3.361,16 0,017584825 3.361,16 0,017585 1
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.861.765,58 1.035.524,87 0,55620583 1.033.714,78 0,555234 0,998252

21 Τακτικά έσοδα 1.845.265,58 1.023.979,45 0,554922533 1.022.301,14 0,554013 0,998361
22 Έκτακτα έσοδα 16.500,00 11.545,42 0,699722424 11.413,64 0,691736 0,988586
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 10.601.090,00 8.923.052,75 0,841710876 149.442,37 0,014097 0,016748

31 Εισπράξεις από δάνεια 868.000,00 0,00 0 0,00 0 ########
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 9.733.090,00 8.923.052,75 0,916774914 149.442,37 0,015354 0,016748
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.466.266,64 956.472,45 0,387821996 956.472,45 0,387822 1

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1.861.626,74 825.183,24 0,443259233 825.183,24 0,443259 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 28.500,00 5.549,92 0,194734035 5.549,92 0,194734 1
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 576.139,90 125.739,29 0,218244371 125.739,29 0,218244 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1.812.418,10 0,00 0 0,00 0 ########

Σύνολα εσόδων 53.298.615,85 15.789.507,37 7.004.837,59

Κ.Α.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ %

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 11367786,13 10417678,8 0,916421 7424553,09 0,6531222 3911603,1 3889767,28 0,3421746 0,5239059
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπ ικού 4034581,61 3933924,55 0,975051 1826315,44 0,4526654 1815969,86 1815969,86 0,4501012 0,9943353
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1133297,39 971523,47 0,857254 362093,73 0,3195046 342203,14 336003,14 0,2964828 0,9279452
62 Παροχές τρίτων 1679281,66 1170138,48 0,696809 1600823,12 0,9532785 526562,47 521683,4 0,3106587 0,3258845
63 Φόροι - τέλη 56100 56100 1 7456,37 0,1329121 7519,46 7519,46 0,1340367 1,0084612
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 583208,46 525997,61 0,901903 2208895,29 3,7874884 156933,37 156933,37 0,2690862 0,0710461
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας π ίστεως 128295,17 128295,17 1 64283,84 0,501062 64283,84 64283,84 0,501062 1
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1306028 1194705,66 0,914763 488091,94 0,3737224 244992,6 234235,85 0,1793498 0,4799011
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2445993,84 2436993,84 0,996321 866593,36 0,3542909 753138,36 753138,36 0,3079069 0,8690793
68 Λοιπά Έξοδα 1000 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0!

7 Επενδύσεις 27571343,3 5121946,94 0,185771 1395209,95 0,0506036 1069232,43 1048707,58 0,0380361 0,7516486
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2741036,41 1786977,84 0,651935 1014838,93 0,3702391 778817,07 778167,31 0,2838953 0,766789
73 Έργα 21052339,85 3145549,62 0,149416 230942,49 0,0109699 236192,27 236192,27 0,0112193 1,022732
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 3687967,04 189419,48 0,051361 149428,53 0,0405179 54223,09 34348 0,0093135 0,2298624
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επ ιχειρήσεις) 90000 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0!

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 14332449,94 5043736,32 0,35191 3984339,87 0,2779943 2918854,03 2840259,25 0,1981698 0,7128557
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 3164833,13 3164833,13 1 3164833,13 1 2129656,08 2051061,3 0,6480788 0,6480788
82 Αποδόσεις 1887626,74 1878903,19 0,995379 819506,74 0,4341466 789197,95 789197,95 0,41809 0,9630158
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 9279990,07 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0!

9 Αποθεματικό 27036,48
Σύνολα δαπανών 53298615,85 20583362 12804102,91 7899689,56 7778734,11

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου

‘’Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων στο Δήμο Λαυρεωτικής’’

Αρ. Απόφ.: 161/2020

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

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

περί «έγκρισης του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ‘’Ανέγερση Πολιτιστικού

Κέντρου Ποντίων στο Δήμο Λαυρεωτικής’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

Μεταβολή %

%1 2 3 3\2

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 11.926.618,12 13.656.493,70 0,00 0,00

1. Απαιτήσεις απόφόρους,τελη κλπ 9.716.690,49 9.660.062,96 0,00

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό
Δημόσιο & Δημοσιες επιχ

3. Λοιπές απαιτήσεις 2.209.927,63 3.996.430,74 0,00

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.812.694,98 877.023,04 0,00 0,00

1. Ταμείο 1.823,40 1.831,45

2. Καταθέσεις όψεως και
προθεσμίας

1.810.871,58 875.191,59 0,00

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

53.619,55 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 53.619,55

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα #ΔΙΑΙΡ./0!

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί
ενεργητικού

0,00 0,00

1 2 3 3\2

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 1.810.398,16 1.785.951,22 0,00

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
σε τράπεζες

1.603.297,52 1.603.297,52

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
σε τράπεζες

207.100,64 182.653,70

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.134.921,77 3.555.226,55 0,00 0,00

1. Προμηθευτές 1.781.814,01 3.295.308,49 0,00

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 175.180,13 163.144,12 0,00

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 121.633,80 58.845,66 0,00

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες &
μακροπροθεσμες  υποχρεώσεις

56.293,83 37.928,28 0,00

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

715.370,72 468.238,29 0,00

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
(πληρωτέα)

715.370,72 468.238,29

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί
παθητικού

0,00 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

τέλος Προηγούμενου έτους τέλος Προηγούμενου
τριμήνου

2ο Τρίμηνο 2020
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
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1. Την υπ΄αρ.  5/2018  εγκεκριμένη επικαιροποιημένη μελέτη  του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ

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

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Την υπ’αρ. 50/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί έγκρισης της

μελέτης  και της δημοπράτησης του έργου με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.

3. Την από 22/04/2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ  της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου

Λαυρεωτικής και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ολοκλήρωση  του έργου

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

4. Την υπ’  αριθμ.33/2020  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων

διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

5. Την αριθμ. 252/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκε στον ΚΑ δαπανών 30-

7311.021 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

6. Την υπ’ αριθμ. 284/2020 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου

κατασκευής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

(ΑΔΑΜ: 20PROC006483572)

7. Την αριθμ. πρωτ: 5213/24.03.2020 προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας (ΑΔΑΜ:

20PROC006483562)

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός

διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος: 88583.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίστηκε η 23 Απριλίου 2020, ημέρα

Πέμπτη και ώρα 11:00, ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, ορίστηκε

με την υπ’ αριθμ.83/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η Πέμπτη 7 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00.

Στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν τρεις (3) προσφορές.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού την καθορισμένη ημέρα και ώρα προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση

των φακέλων και συνέταξε το με ημερομηνία 07.05.2020 πρακτικό Νο1, το οποίο διαβίβασε μέσω της

επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ την ίδια ημέρα στην Αναθέτουσα Αρχή.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, με το αριθμ. πρωτ:12474/27.07.2020 έγγραφό της απέστειλε το

ανωτέρω πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή

του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ I

Στην Παλλήνη στις 07/05/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών

Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, συνεδρίασε η

τριμελής Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 799.800,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συστημικό
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αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 88583, που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 73/2020 (Συνεδρίαση 10V28.4.2020)

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής, στην παρούσα συνεδρίαση, είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των

προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών που

υπεβλήθησαν στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό (Α/Α) συστήματος

88583, για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

1. Δοξακίδης Σωτήριος,  του κλάδου Π.Ε.  Μηχανικών με Βαθμό Α',  υπάλληλος της Δ/νσης

Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ως Πρόεδρος.

2. Χαντζανδρέου-Ανδριους Βέρα, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών με Βαθμό Α', υπάλληλος της

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ως τακτικό μέλος.

3. Νικολής Γεώργιος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών με Βαθμό Β', υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ως τακτικό μέλος.
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Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου

Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό παρατήρησε τα εξής:

Ο εν λόγω Διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη,

μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει

ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον 88583.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την ανωτέρω Διακήρυξη η

Πέμπτη 23/04/2020 και ώρα 11:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των

προσφορών αρχικά ήταν η Τρίτη 28/04/2020  αλλά με την υπ’  αριθμ.  83/2020  απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής αναβλήθηκε για την Πέμπτη 07/05/2020 και ώρα

11:00 πμ.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική

αποσφράγιση ο χειριστής της Αναθέτουσας Αρχής διαπίστωσε ότι στον εν λόγω διαγωνισμό

συμμετείχαν τέσσερις (4) διαγωνιζόμενοι κοινοποιώντας τους το σχετικό εκτυπωτικό του συστήματος

«Κατάλογος συμμετεχόντων» και στη συνέχεια αναρτώντας το στο χώρο «Συνημμένα προκηρυγμένου

διαγωνισμού» στο «portal» του συστήματος.

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ω Ν

Α / Α Ε π ω ν υ μ ί α  Π ρ ο σ φ έ ρο ν τ α
Χ ρ ό ν ο ς  Υ π ο βο λ ή ς

Π ρ ο σ φ ο ρ ά ς
1 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 22/04/2020, 16:44:56
2 ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε. 22/04/2020, 21:14:00
3 ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε. 23/04/2020, 10:17:27
4 ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 23/04/2020, 10:44:23
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Κατόπιν ο χειριστής της Αναθέτουσας Αρχής διαβίβασε ηλεκτρονικά, μέσω του

συστήματος, τον φάκελο του διαγωνισμού στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του Διαγωνισμού αφού «κατήργησε» την πρόσβαση του χειριστή

της Αναθέτουσας Αρχής αποσφράγισε με την συμμετοχή ενός μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμού

τους φακέλους προσφοράς των διαγωνιζομένων και συγκεκριμένα τα υποβληθέντα Δικαιολογητικά

συμμετοχής και τις Οικονομικές Προσφορές.

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα φάση η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν παρείχε πρόσβαση στα

υποβληθέντα Δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες Οικονομικές Προσφορές των

Οικονομικών Φορέων προς του προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανήρτησε στο «portal» και συγκεκριμένα στον ηλεκτρονικό

χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» τον σχετικό «Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά

μειοδοσίας», προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού επίσης, προέβη κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο ομαλότητας των

επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, Βάσει της παραγωγής μέσω της λειτουργικότητας του συστήματος,

σε εκτύπωση για τον έλεγχο της ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Σ ΥΜ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ω Ν  Κ Α Τ Α  Σ Ε Ι Ρ Α  Μ Ε Ι Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ

Α / Α
Α/Α

καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 149416 ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 36,53 %
2 149123 ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε. 29,73 %
3 149055 ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 2 1 , 3 9 %

4 149830 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 20,50 %

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών

συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα, κατά

σειρά μειοδοσίας, καθώς και στον έλεγχο των έντυπων πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών, που

όφειλαν υποχρεωτικά να προσκομίσουν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εντός τριών (3)

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. Στην προκειμένη περίπτωση

δεν υπήρχε αυτή η απαίτηση διότι και οι τέσσερις συμμετέχοντες (4) υπέβαλαν ηλεκτρονικές

εγγυητικές του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

Μετά τον έλεγχο της ορθότητας και της πληρότητας των παραπάνω δικαιολογητικών

διαπιστώθηκε ό τ ι :

• Τα δικαιολογητικά συμμετοχής όλων των εταιρειών πληρούν τους όρους της Διακήρυξης

του παρόντος Διαγωνισμού.
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Διευκρινίζεται, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε, ότι η αποσφράγιση των οικονομικών

προσφορών πραγματοποιήθηκε μαζί με την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής σε ένα

στάδιο, μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στις 7/05/2020 στις 11:00 πμ., ενώ η αξιολόγηση των

δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και η εξέταση των οικονομικών προσφορών από την επιτροπή

διενεργήθηκε ακολούθως.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, προέβη

στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Οι εκδοθείσες από το ΕΤΑΑ -ΤΜΕΔΕ

Αθήνας, ελέγχθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-εγκυρότητα», όπως φαίνεται παρακάτω :

1. ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εγγυητική με αριθμό e-71025/16-04-2020 ποσού 12.900,00 €

ΤΜΕΔΕ (από 07/05/2020 ηλεκτρονικός έλεγχος εγκυρότητας του ΤΜΕΔΕ με αριθμό 59663).

2. ΣΤ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Τ.Ε.Β.Τ.Ν. , εγγυητική με αριθμό e-70993/16-04-

2020 ποσού 12.898,00 € (από 07/05/2020 ηλεκτρονικός έλεγχος εγκυρότητας του ΤΜΕΔΕ με αριθμό

59657).

3. «ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε., εγγυητική με αριθμό με αριθμό e-71218/22-4-2020 ποσού 12.898,00

€ ΤΜΕΔΕ (από 07/05/2020 ηλεκτρονικός έλεγχος εγκυρότητας του ΤΜΕΔΕ με αριθμό 59670).

4. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εγγυητική με αριθμό e-70990/16-04-2020 ποσού 12.900,00 € του

ΤΜΕΔΕ (από 07-05-2020 ηλεκτρονικός έλεγχος εγκυρότητας του ΤΜΕΔΕ με αριθμό 59650).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει δεκτούς στο επόμενο στάδιο του

διαγωνισμού ΚΑΙ τους τέσσερις (4) συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς των οποίων τα ΤΕΥΔ, οι

εγγυητικές επιστολές και οι οικονομικές προσφορές ως προς την ομαλότητα, πληρούν τους όρους της

Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού κα είναι οι ακόλουθοι:

Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ  Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ω Ν  Κ Α Τ Α  Σ Ε Ι Ρ Α  Μ Ε Ι Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ

Α / Α
Α/Α

καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 149416 ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 36,53%

2 149123 ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε. 29,73%
3 149055 ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 2 1 , 3 9 %

4 149830 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 20,50%
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης του εν λόγω «Πρακτικού ϊ»,

εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη, και θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή το

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του

υποσυστήματος, προς έγκριση.

Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει την απόφαση έγκρισης του «Πρακτικού

I» σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. Κατά της

απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της Διακήρυξης.

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

σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και

ισχύει,

- το με ημερομηνία 07.05.2020  πρακτικό Νο1  της Επιτροπής Διαγωνισμού,  το οποίο

διαβιβάσθηκε με το αριθμ. πρωτ: 12474/27.07.2020 έγγραφο προς έγκριση στην Οικονομική

Επιτροπή

- κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Την έγκριση του από 07.05.2020 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων στο Δήμο

Λαυρεωτικής».

Β. Την ανάθεση της σύμβασης του ανωτέρω έργου στο μειοδότη Οικονομικό Φορέα ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ’’,

με συνολική οικονομική προσφορά  409.533,33  € [πλέον ΦΠΑ 24%] και μέση έκπτωση Εμ=  36,53%.

ΘΕΜΑ: Προέλεγχος ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων Δήμου Λαυρεωτικής

διαχειριστικής χρήσης 2019 (περίοδος από 01.01.2019 έως 31.12.2019)

Αρ. Απόφ.:162/2020

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

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

ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων Δήμου Λαυρεωτικής διαχειριστικής χρήσης 2019

(περίοδος από 01.01.2019 έως 31.12.2019)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:
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- Τις διατάξεις των παρ.1,  2  και 3  του άρθρου 163  του Ν.  3463/06  (ΦΕΚ 114  Α/8-6-2006)

‘’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων’’

- Τις διατάξεις της παρ.1γ του άρθρου 72 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) ‘’Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης’’

Με βάση τα ανωτέρω,  η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αρ.  πρωτ:

12460/27.07.2020 έγγραφό της διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή τις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις του Δήμου Λαυρεωτικής που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό της χρήσης 01.01.2019 έως

31.12.2019, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης

αποτελεσμάτων, καθώς και το προσάρτημα του ισολογισμού, προκειμένου αυτή ως αρμόδιο όργανο

να προβεί στον έλεγχο των στοιχείων και στην κατάρτιση της έκθεσης και στη συνέχεια να τα

υποβάλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε τον κο Πρόεδρο, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006

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

άρθρου 3 του Ν.4623/2019

- την αριθμ. πρωτ: 12460/27.07.2020 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) την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2019 (ισολογισμός,

λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα

31.12.2019)

Β) τη διαβίβαση των οικονομικών καταστάσεων 31.12.2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής

προς έγκριση, συνοδευόμενα με την ακόλουθη έκθεση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής

για τη 9η δημοτική χρήση (01.01.2019 – 31.12.2019)

1. ΓΕΝΙΚΑ



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 33 από 156

Η οικονομική κατάσταση ενός Δήμου αποτυπώνει το επίπεδο των οικονομικών του και την

προοπτική ανάπτυξής του.  Η διαχείριση των οικονομικών συνδέεται με όλους τους τομείς της

δημοτικής δραστηριότητας, από τη διοικητική λειτουργία έως τις επενδύσεις.

Το 2019  ήταν μία ακόμα σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου

Λαυρεωτικής. Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που

ακολουθούν,  η χρονιά που πέρασε ήταν η 9η χρονιά από την εγκατάσταση του Διπλογραφικού

Λογιστικού Συστήματος στο νέο Καλλικρατικό Δήμο, επιτρέποντας τη παρακολούθηση της πορείας

των οικονομικών στοιχείων  του.

Στην Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, που απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρέχεται

ενημέρωση ως προς τις ενέργειες της Διοίκησης σχετικά με τη διαχείριση των Οικονομικών του Δήμου

για τη χρήση που έληξε, όπως και αναλύονται παρακάτω.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2019 ανήλθαν στο ποσό των 14.146.633,13 Ευρώ

και είναι βελτιωμένα σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης (13.499.743,43 Ευρώ).

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2019 έχει ως εξής :

72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-

προσαυξήσεις

Ευρώ 1.425.669,37

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα » 6.053.858,91

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές

δαπάνες

» 4.229.191,79

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από

δωρεές

» 42.585,53

76 Έσοδα κεφαλαίων » 5.080,50

Σύνολο Οργανικών εσόδων » 11.756.386,10

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 1.945.483,85

Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων εσόδων 1.945.483,85

82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων » 435.951,14

82.07 Έσοδα από επιστροφές 8.812,04

Σύνολο Εσόδων Προηγούμενων χρήσεων » 444.763,18
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84.00 Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων

χρήσεων

» 0,00

Σύνολο Εσόδων από Προβλέψεις » 0,00

Γενικό Σύνολο » 14.146.633,13
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2019 έχει ως εξής :

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ευρώ 3.550.261,86

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και

τρίτων

» 496.869,89

62 Παροχές τρίτων » 3.154.346,09

63 Φόροι-τέλη » 45.091,53

64 Διάφορα έξοδα » 2.379.628,77

65 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως » 83.317,06

66 Αποσβέσεις παγίων » 1.971.934,73

67 Παροχές – χορηγίες – Επιχορηγήσεις –

Επιδοτήσεις – Δωρεές

» 1.581.769,11

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως » 13.742,06

Σύνολο Οργανικών εξόδων » 13.276.961,10

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα » 132.399,87

Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων

εξόδων

» 132.399,87

82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » 9.767,68

Σύνολο Εξόδων προηγούμενων χρήσεων » 9.767,68

83.12 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους

και έκτακτα έξοδα

» 410.250,38

Σύνολο Προβλέψεων » 410.250,38

25 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών » 241.196,41

Σύνολο αναλώσεων » 241.196,41

Γενικό Σύνολο » 14.070.575,44
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4.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες ανήλθε στο ποσό των 11.304.655,28

ευρώ.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου (αφορά έξοδα λειτουργίας οικονομικών – διοικητικών

υπηρεσιών, Νομικής υπηρεσίας και διοίκησης του Δήμου) ανήλθαν στο ποσό των 2.073.371,55 Ευρώ,

τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 56.813,62 Ευρώ και τα

χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 83.317,06 Ευρώ (αφορά τόκους δανείων,

προμήθειες τραπεζών).

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες , έξοδα   διοίκησης, δημοσίων σχέσεων

και χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των  13.518.157,51 Ευρώ και είναι αυξημένο σε σχέση με

την προηγούμενη χρήση.

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα, τα έξοδα προηγουμένων

χρήσεων και οι προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έξοδα, τα συνολικά έξοδα της χρήσεως

2019 ανήλθαν στο ποσό των 14.070.575,44 Ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2019 ποσού 14.146.633,13 Ευρώ μείον τα

συνολικά έξοδα της χρήσεως 2019 ποσού 14.070.575,44 Ευρώ αποτελεί το πλεόνασμα  της χρήσεως

2019 το οποίο ανέρχεται σε 76.057,69 Ευρώ.

5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2019 με τις προσαρμογές που αναφέρονται

ανά λογαριασμό στο προσάρτημα τα ενσώματα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των

86.236.013,53 Ευρώ και αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων ποσού 42.160.566,77 Ευρώ,

η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 44.075.446,76 Ευρώ.
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6. ΔΑΝΕΙΑ

Πιστωτικό
ίδρυμα

Αρχικό
ληφθέν

κεφάλαιο

Υπόλοιπο
κεφαλαίου
31/12/2019

Βραχυπρόθεσμο
(έως ένα έτος) Μακροπρόθεσ

μο
Σκοπός Λήψης

Τ.Π.Δ. 1.630.700,86 1.290.997,81 94.247,36 1.196.750,45 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ

Τ.Π.Δ. 193.646,09 166.760,62 7.459,21 159.301,41 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ

Γενικό Σύνολο 4.769.666,29 1.457.758,43 101.706,57 1.356.051,86

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου πλέον των μεταβατικών λογαριασμών παθητικού ανέρχεται

στο ποσό των 4.657.327,86 Ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 40% του Κύκλου εργασιών.

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού, ανέρχεται σε 6.950.161,17 Ευρώ.

8. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Δεν διενεργήθηκαν μεταβολές της απογραφής έναρξης στην κλειόμενη χρήση.

9. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ανάλυση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών

καταστάσεων. Στις 31/12/2019 τα διαθέσιμα του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και των

δεσμευμένων λογαριασμών, ανερχόντουσαν στο ποσό 1.812.694,98 ευρώ.

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου, οι οποίες αποτελούνται από :

· Τον Ισολογισμό της Χρήσεως.

· Την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως

· Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

· Το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων.

η 9
η

διαχειριστική χρήση (1 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019) έκλεισε με πλεόνασμα  της

τάξεως του 76.057,69 Ευρώ.
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Βασικοί αριθμοδείκτες

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 31/12/2019   31/12/2018

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 48.269.515,99
= 104,60%

46.379.303,83
= 102,75%

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 46.146.704,90 45.138.193,94

Κυκλοφορούν ενεργητικό 6.950.161,17
= 283,28%

6.063.789,90
= 251,28%

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.453.464,20 2.413.186,37

Μικτό κέρδος 404.064,79
= 3,45%

-908.311,29
= -9,21%

Κύκλος εργασιών 11.708.720,07 9.866.814,25

Ολικά αποτελ. Εκμετάλλευσης -1.761.771,41
= -15,05%

-3.017.597,55
= -30,58%

Κύκλος εργασιών 11.708.720,07 9.866.814,25

Αποτελέσματα χρήσεως 76.057,69
= 0,65%

8.841,57
= 0,09%

Κύκλος εργασιών 11.708.720,07 9.866.814,25

Αποτελέσματα χρήσεως 76.057,69
= 0,16%

8.841,57
= 0,02%

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 48.269.515,99 46.379.303,83

Επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ο  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 &
το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ.

ΘΕΜΑ: Σύνταξη έκθεσης ελέγχου απολογισμού χρήσης 2019 Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.:163/2020

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010),

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «σύνταξης έκθεσης ελέγχου

απολογισμού χρήσης 2019 Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής τα ακόλουθα:

- Τις διατάξεις των παρ.1,  2  και 3  του άρθρου 163  του Ν.  3463/06  (ΦΕΚ 114  Α/8-6-2006)

‘’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων’’

- Τις διατάξεις των άρθρων 42 παρ. 1 και 43 του Β.Δ. 17/5-15-6/1959

- Τις διατάξεις της παρ.1γ του άρθρου 72  του N.  3852/10  (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010)  ‘’Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης’’
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- Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3202/03 (ΦΕΚ 284 Α’/11-12-03) ‘’Εκλογικές δαπάνες κατά

τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα

αλλοδαπών και άλλες διατάξεις’’

Με βάση τα ανωτέρω η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμουαπέστειλε την αριθμ. πρωτ: 8388/01.06.2020

εισήγησή της, την οποία σας θέτω υπόψη:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 ‘’Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’ και

του άρθρου 26 του Ν.3202/2003 (ΦΕΚ 284Α/11-12-2003), ο Ειδικός Ταμίας του Δήμου υποβάλλει δια

μέσου του δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή όλους τους λογαριασμούς που αναφέρονται στην

οικονομική διαχείριση του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, θα πρέπει να προβεί στον έλεγχο των

δικαιολογητικών και στη συνέχεια, αφού προελέγξει τον απολογισμό, να συντάξει σχετική έκθεση την

οποία θα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει με πράξη του για την

έγκριση του απολογισμού και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν.

Ο λογαριασμός της διαχείρισης υποβάλλεται ενιαίος ανεξάρτητα από τις μεταβολές που τυχόν

έχουν γίνει ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμιακή διαχείριση.

Από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτουν κατά κατηγορία τα κατωτέρω:

ΕΣΟΔΑ
Το σύνολο των βεβαιωθέντων εσόδων ανήλθε στο ποσό των 28.392.785,18 ευρώ (είκοσι οχτώ

εκατομμυρίων τρακόσιων ενενήντα δυο  χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και δεκαοχτώ

λεπτών) και  αναλύεται ως εξής:

Ανακεφαλαίωση εσόδων Τελικά προϋπολογισθέντα με
αναμορφώσεις

Τελικά βεβαιωθέντα

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21) 9.987.903,55 10.873.127,47

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α.1 + Κ.Α. 22) 29.777.631,40 4.961.885,92

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ +ΠΟΕ 8.250.081,54 8.154.021,05

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &
ΤΡΙΤΩΝ

2.445.012,20 2.163.393,47

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

2.240.357,27 2.240.357,27

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 52.700.985,96 28.392.785,18

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων ανήλθε στο ποσό των 18.659.695,18 ευρώ (δέκα οχτώ

εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα εννιά   χιλιάδων, εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και δέκα οχτώ

λεπτά) και αναλύεται ως εξής:

Ανακεφαλαίωση εσόδων Εισπραχθέντα

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21) 8.871.441,03

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α.1 + Κ.Α. 22) 4.931.403,48
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ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ +ΠΟΕ 453.099,93

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &
ΤΡΙΤΩΝ

2.163.393,47

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

2.240.357,27

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 18.659.695,18

Οι πηγές των εσόδων που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα παρατίθενται αναλυτικότερα στο

συνημμένο απολογιστικό πίνακα εσόδων οικονομικού έτους 2019.

Για την είσπραξη των εσόδων του έτους 2019 εκδόθηκαν τα υπ’ αριθμ. Α1 έως Α1370, Κ1 έως Κ34, Μ1

έως Μ155, Π1  έως Π4 και Σ1 έως Σ25 γραμμάτια είσπραξης τα ποσά των οποίων

συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου είναι κατατεθειμένα στο υποκατάστημα της

Ε.Τ.Ε., στο υποκατάστημα της Eurobank και στο υποκατάστημα της ALPHA BANK

ΕΞΟΔΑ
Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που διατέθηκε για την πληρωμή των δαπανών ανήλθε στο ποσό

των 16.847.277,08 ευρώ (δέκα έξι  εκατομμυρίων οχτακοσίων σαράντα επτά  χιλιάδων διακοσίων

εβδομήντα επτά  ευρώ και οχτώ λεπτών) και παρατίθεται ανά Υπηρεσία στο συνημμένο απολογιστικό

πίνακα δαπανών οικονομικού έτους 2019.

Για την πληρωμή των δαπανών του έτους 2019 εκδόθηκαν τα υπ’ αριθ.1 έως 265 σειράς Α’ , υπ’ αριθ.1

έως 154 σειράς Ε’ και τα υπ’ αριθμ.1 έως 1935 σειράς Β’ χρηματικά εντάλματα, στα οποία είναι

προσαρτημένα όλα τα οριζόμενα από το Νόμο παραστατικά στοιχεία και δικαιολογητικά.

Από τα ανωτέρω εντάλματα, 27 Χ.Ε.Π. ποσού 258.233,90 ευρώ (διακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων

διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών) ακυρώθηκαν.

Παρατίθεται ο πίνακας ακυρωθέντων Χ.Ε.Π..

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ
ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΑΡ. ΧΡ.
ΕΝΤΑΛΜ.

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣΕΝΤΑΛ.

ΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΣ. 49.600,00

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
17/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

30-7323.019 Ε 6 13-Μαρ-19

ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ 5.535,36

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓ.

30-6262.018 Ε 22 07-Μαϊ-19
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ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ 1072/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ 12.147,04

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ 1072/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

30-6262.018 Ε 22 07-Μαϊ-19

ΠΑΝΑΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

19,33

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ν.4354/2015 ΛΟΓΩ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ 11-
04-2019 ΕΩΣ 30-04-
2019

20-6051.006 Ε 67 28-Μαϊ-19

ΠΑΝΑΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

193,33

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ν.4354/2015 ΛΟΓΩ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ 11-
04-2019 ΕΩΣ 30-04-
2019

20-6011.001 Ε 67 28-Μαϊ-19

ΠΑΝΑΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

8,80

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ν.4354/2015 ΛΟΓΩ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ 11-
04-2019 ΕΩΣ 30-04-
2019

20-6051.002 Ε 67 28-Μαϊ-19

ΠΑΝΑΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

6,77

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ν.4354/2015 ΛΟΓΩ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ 11-
04-2019 ΕΩΣ 30-04-
2019

20-6051.005 Ε 67 28-Μαϊ-19

ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. 4.304,90

ΠΑΡΑΔΟΣΗ Α' ΦΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ "ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΔΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

30-7425.039 Ε 71 04-Ιουν-19

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛ.

6.169,00

ΕΠΙΣΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΤΗΣ
ΡΕΜΙΖΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ 344/2019

30-6262.007 Ε 84 10-Ιουν-19
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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Α.Β.Ε.Τ.Ε.

3.484,40

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
423/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

70-6264.001 Ε 93 14-Ιουν-19

ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. &
ΣΙΑ Ε.Ε. 24.552,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ 441/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

20-7131.013 Ε 124 15-Ιουλ-19

ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. &
ΣΙΑ Ε.Ε. 24.552,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ 413/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

20-7131.012 Ε 125 15-Ιουλ-19

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ.
ΜΙΧΑΛΗΣ 8.891,92

ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ
ΑΡΙΘΜΟΥΣ
3070/2015,
3149/2015,
3069/2015,
2865/2014 ΕΦΕΤΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ
813/2010,
811/2010,812/2010,
1018/2010, ΚΑΙ
815/2010
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ

00-6492. Ε 139 19-Ιουλ-19

ΕΛΕΝΗ ΣΥΖΥΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΙΦΤΗ, ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
& ΕΙΡΗΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

10.000,00

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ
ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΛΟΓΩ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. 1/2000
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ

00-6492. Ε 146 23-Ιουλ-19
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ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και
της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

10.000,00

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ
ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΛΟΓΩ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. 1/2000
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.

00-6492. Ε 147 24-Ιουλ-19

ΡΩΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β. 4.960,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ &
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗ 607/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

35-6262.005 Α 259 30-Δεκ-19

ΡΩΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β. 4.960,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ &
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗ 607/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

35-6262.006 Α 259 30-Δεκ-19

ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 21.310,36

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΤΟΙΜΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
(ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
20/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

30-6662.002 Β 370 28-Μαρ-19

ΖΟΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΛ. 833,30

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ
(ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΌ
01.06.2018 ΕΩΣ
28.07.2018
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ

30-8113. Β 511 16-Απρ-19
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458/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

ΠΡΕΚΑΤΕΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ

19.468,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛ
ΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΛΑΥΡΙΟΥ,
ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΕΠΑΛ
Δ.Ε. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ:
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ,
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
988/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

15-8113. Β 839 15-Μαϊ-19

ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥ
Α ΚΛΕΙΩ Π. 825,68

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ -
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ζ΄
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ 733/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

15-6482.001 Β 1237 30-Αυγ-19

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ

501,32

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ
Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΣΥΜΦ
ΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
593/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

15-8115.002 Β 1361 25-Σεπ-19

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
Υ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 260,40

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΟΜΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.ΣΤΗΝ

10-8115.001 Β 1466 15-Οκτ-19
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ΕΦΗΜ.ΠΑΛΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜ.30.11.2018
ΣΕΛ.31

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ 5.562,28

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.1903/201
9  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ (4η ΔΟΣΗ)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
50/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

00-6492. Β 1644 29-Νοε-19

ΕΛΕΝΗ ΣΥΖΥΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΙΦΤΗ, ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
& ΕΙΡΗΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

10.000,00

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ
ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΛΟΓΩ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. 1/2000
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.

00-6492. Β 1726 11-Δεκ-19

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και
της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

10.000,00

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ
ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΛΟΓΩ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. 1/2000
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.

00-6492. Β 1727 11-Δεκ-19

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ 5.562,28

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.1903/201
9  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ (5η ΔΟΣΗ)

00-6492. Β 1785 20-Δεκ-19

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠ.&
ΔΙΑΧΕΙΡ.ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
Ε.Μ.Π.

450,00
ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΠΕ ΣΤΟ
ΤΠΛΛ ΜΗΝΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

15-6232.001 Β 1799 23-Δεκ-19

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠ.&
ΔΙΑΧΕΙΡ.ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
Ε.Μ.Π.

122,40
ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΠΕ ΣΤΟ
ΤΠΛΛ ΜΗΝΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

15-6232.001 Β 1800 23-Δεκ-19

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠ.&
ΔΙΑΧΕΙΡ.ΤΗΣ 1.036,80

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΠΕ ΣΤΟ
ΤΠΛΛ ΜΗΝΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

15-6232.001 Β 1800 23-Δεκ-19



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 46 από 156

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
Ε.Μ.Π.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠ.&
ΔΙΑΧΕΙΡ.ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
Ε.Μ.Π.

516,23

ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ,
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ,
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΝΕΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΠΕ
ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2019

15-6279.001 Β 1803 23-Δεκ-19

ΚΑΛΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞ. 7.440,00

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ  2ου
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

15-7425.007 Β 1811 24-Δεκ-19

ΤΣΙΩΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘ. 4.960,00

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ 1113/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

45-6261.001 Β 1894 31-Δεκ-19

ΣΥΝΟΛΟ:   258.233,90 ΕΥΡΩ

Από τα ανωτέρω ακυρωθέντα Χ.Ε.Π.

i. επανεκδόθηκαν και εξοφλήθηκαν εντός της χρήσης 2019 4 (τέσσερα) Χ.Ε.Π. τα υπ’ αριθμ.

22/139/146/147

ii. επανεκδόθηκαν και εξοφλήθηκαν εντός της χρήσης 2020 12 (δώδεκα) Χ.Ε.Π. τα υπ’ αριθμ.

6/124/125/259/370/1644/1785/1799/1800/1803/1811/1894

iii. 11 (έντεκα) Χ.Ε.Π. παρέμειναν ανεξόφλητα εκ των οποίων 1 (ένα) το υπ’ αριθμ.Ε67 λόγω

Πράξης από την Υπηρεσία Επιτρόπου και τα υπόλοιπα 10 (δέκα) λόγω έλλειψης δικαιολογητικών

πληρωμής από τους δικαιούχους.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω η οικονομική κατάσταση του Δήμου για το έτος 2019 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ 18.659.695,18 ευρώ
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ΕΞΟΔΑ 16.847.277,08 ευρώ

Το  χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2019 ποσού 1.812.418,10 ευρώ (ενός  εκατομμυρίου οχτακοσίων

δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα  οχτώ ευρώ και δέκα λεπτών) μεταφέρθηκε στη χρήση του

οικονομικού έτους 2020 με το υπ’ αριθμ.1 γραμμάτιο είσπραξης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω υποβάλλουμε τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός  διαχείρισης

όπως ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175 και παρακαλούμε για τις δικές

σας ενέργειες».

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

αποφασίσουν σχετικά.

η Οικονομική Επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006

- τις διατάξεις των άρθρων 42 παρ. 1 και 43 του Β.Δ. 17/5-15-6/1959

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

άρθρου 3 του Ν.4623/2019

- την αριθμ. πρωτ: 8388/01.06.2020 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας

 ήλεγξε τους λογαριασμούς και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Η βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών έγιναν νομότυπα και

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Β. Την ψήφιση του απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Λαυρεωτικής, ως εμφαίνεται

στους συνημμένους απολογιστικούς πίνακες εσόδων και δαπανών 2019.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής όπως εισάγει την παρούσα στο Δημοτικό

Συμβούλιο προς έγκριση.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2019 του

ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 164/2020

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

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

οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2019 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

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

με την παρ.1  του άρθρου 3  του Ν.4623/2019 και ισχύει,  η Οικονομική Επιτροπή «…κ) Αποφασίζει

για:…. vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των απολογισμών, των ετησίων
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προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων

του δήμου….».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ με την υπ’ αριθμ.48/2020 σχετικά απόφασή

του (ΑΔΑ: ΨΠΛΟΟΚΚΟ-ΓΩΩ) ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεις έτους 2019, μετά και από

τον έλεγχο του ορκωτού ελεγκτή –  λογιστή και τη διαβιβάζει,  με το αρ.  πρωτ:  658/24.07.2020

έγγραφο, προς επικύρωση στην Οικονομική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για  την διαχειριστική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθμόν 34/2011 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου

αποφάσισε την συγχώνευση των νομικών προσώπων:

• «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Λαυρεωτικής»,

• «Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Λαυρεωτικής»,

• «Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Λαυρεωτικής»,

• «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Λαυρεωτικής»,

• «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Λαυρεωτικής»

• «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Κερατέας»

• «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κερατέας»

• «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κερατέας»

• «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Κερατέας»

σε ένα δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία «ΘΟΡΙΚΟΣ» το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του την 21η

Ιουλίου  2011 (ημέρα δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. της συστατικής πράξης του).

Με την υπ’ αριθμόν 37/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συστάθηκε το «Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΕΦΑΛΟΣ»  το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του την 27η Μαρτίου 2012 (ημέρα δημοσίευσης στο

Φ.Ε.Κ. της συστατικής πράξης του). Το νομικό πρόσωπο «ΚΕΦΑΛΟΣ» πήρε υπό την εποπτεία του τα

δύο Κ.Α.Π.Η. και τους δύο παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαυρεωτικής. Κατόπιν της ανωτέρω

εξέλιξης το νομικό πρόσωπο «ΘΟΡΙΚΟΣ» έχει υπό την εποπτεία του από τις 28/03/2012 τα κατωτέρω:

• «Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Λαυρεωτικής»,

• «Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Λαυρεωτικής»,

• «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Λαυρεωτικής»,

• «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κερατέας»

• «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κερατέας»
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Πλην των ανωτέρω το νομικό πρόσωπο ΘΟΡΙΚΟΣ έχει ως δραστηριότητα και το Δημοτικό ωδείο που

λειτουργεί στην Κερατέα.

Το νομικό πρόσωπο ΘΟΡΙΚΟΣ έκλεισε στις 31/12/2019 την ένατη διαχειριστική του χρήση. Tα βασικά

οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση αυτή αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν.

Γενικά τα βασικά οικονομικά μεγέθη, με κύριο αυτό της ταμιακής ρευστότητας, επιβαρύνθηκαν. Παρά

ταύτα οι υποχρεώσεις του νομικού προσώπου ανέρχονται στο 25%  του κύκλου εργασιών και

παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Το νομικό πρόσωπο έχει διενεργήσει προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού και έκτακτους

κινδύνους. Από την αιτία αυτή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων εμφανίζεται αρνητικό.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά  οργανικά έσοδα του νομικού προσώπου της κλειόμενης χρήσεως ανήλθαν στο

ποσό των 708.469,45 Ευρώ και είναι μειωμένα σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης

(989.802,76 Ευρώ). Η μείωση αυτή οφείλεται στις μειωμένες επιχορηγήσεις που έλαβε το νομικό

πρόσωπο από το Δήμο Λαυρεωτικής.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της κλειόμενης χρήσεως ανά λογαριασμό έχει ως εξής:

72 Έσοδα από δραστηριότητες του Νομικού προσώπου (ωδείο) € 32.750,00

73
Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών

(γυμναστήριο)
» 21.131,38

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες » 646.491,88

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες » 7.200,00

76 Έσοδα κεφαλαίων » 896,19

Σύνολο Οργανικών εσόδων » 708.469,45

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 0,00

82 Έσοδα  προηγουμένων χρήσεων » 2,69

84 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 11.000,00

Σύνολο εκτάκτων εσόδων » 11.002,69

Γενικό Σύνολο » 719.472,14

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της κλειόμενης χρήσεως έχει ως εξής

20 Αποθέματα € 12.956,63
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60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού » 371.325,13

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων » 143.728,90

62 Παροχές τρίτων » 104.769,85

64 Διάφορα έξοδα » 374.289,05

65 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως » 245,66

66 Αποσβέσεις παγίων » 26.049,36

68 Προβλέψεις για αποζημείωση προσωπικού » 5.444,86

Σύνολο Οργανικών εξόδων » 1.038.809,44

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα » 851,84

83-

84
Λοιπές έκτακτες προβλέψεις-Δικαστικές αποφάσεις » 0,00

Σύνολο Έκτακτων και ανόργανων εξόδων » 851,84

Γενικό Σύνολο 1.039.661,28

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των  877.587,00 Ευρώ.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Νομικού Προσώπου ανήλθαν στο ποσό των 143.906,48

Ευρώ,  τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν στο ποσό των 17.070,30 Ευρώ, τα χρηματοοικονομικά

έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 245,66 Ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως

αποτελεί το έλλειμα της χρήσεως το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 320.189,14 Ευρώ.

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του νομικού προσώπου της 31.12.2019 η αξία κτήσεως

των ενσώματων παγίων στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των 391.113,82 Ευρώ και αφαιρουμένων των

σωρευμένων αποσβέσεων ύψους 247.218,53 Ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό

των 143.895,29 Ευρώ. Μέσα στη χρήση 2019  έγιναν συνολικές αγορές ενσώματων παγίων και

λογισμικών προγραμμάτων ύψους 58.633,09 Ευρώ. Τα ενσώματα πάγια κυρίως αφορούσαν

αντικατάσταση και αγορά νέου εξοπλισμού των γυμναστηρίων, καινούργιων οργάνων γυμναστικής

καθώς και αγορά νέων υπολογιστών και επίπλων για την κάλυψη των δομών του Νομικού προσώπου.

7. ΔΑΝΕΙΑ

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις από δάνεια του νομικού προσώπου.
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8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του νομικού προσώπου ανέρχεται στις

31/12/2019 στο ποσό των 175.785,66 Ευρώ και είναι αυξημένο σε σχέση με αυτό της 31/12/2018.

9. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα διαθέσιμα του Νομικού Προσώπου 31/12/2019  αναλύονται σε καταθέσεις όψεως στην

Εθνική τράπεζα Της Ελλάδος (λογαριασμοί 144/5400740 και 54007759) ποσού 58.588,12 Ευρώ και

μικρό ποσό ταμιακών διαθεσίμων.  Το νομικό πρόσωπο δεν διατηρεί  ή διατηρεί ελάχιστα πλέον

μετρητά στο ταμείο του.

10. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Στην χρήση 2019 το κεφάλαιο του Νομικού προσώπου παρέμεινε αμετάβλητο.

10. ΟΨΙΓΕΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ – COVID 19

           Σημαντική επίπτωση στη δραστηριότητα του νομικού προσώπου για την χρήση 2020  έχει ο

covid 19. Οι αθλητικοί χώροι και το ωδείο έκλεισαν και οι πάσης φύσεως πολιτιστικές εκδηλώσεις

σταμάτησαν. Η διοίκηση ενέταξε μέρος του προσωπικού εμμέσως στην αποζημίωση των 800 ευρώ,

ενώ αιτείται χρηματοδότησης από το Ελληνικό Δημόσιο (επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων οφειλών). Τα

έσοδά του από τις δραστηριότητες του ωδείου,  των γυμναστηρίων και των πολιτιστικών και

αθλητικών εκδηλώσεων θα επηρεαστούν  σημαντικά. Παρά ταύτα επειδή τα έσοδα αυτά είναι μικρά

σε σχέση με τα συνολικά του έσοδα και είναι στο σύνολό τους ανταποδοτικά των υπηρεσιών που

παρέχει το νομικό πρόσωπο και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κυρίως χρηματοδοτείται από το

Δήμο Λαυρεωτικής εκτιμούμε ότι οι επιπτώσεις στα αποτελέσματα της χρήσης 2020  δεν θα είναι

σημαντικές.

12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

           Το κύριο στοιχείο της κλειόμενης χρήσης είναι η  εμφάνιση ελλείμματος.  Το έλλειμμα αυτό

περιορίστηκε σημαντικά από τα πλεονασματικά αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων.

Επακόλουθο, της εμφάνισης ελλείματος  είναι η  μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων

του Νομικού προσώπου, τα οποία εμφανίζονται πλέον αρνητικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ίδια

κεφάλαια του Νομικού Προσώπου έχουν επιβαρυνθεί με  προβλέψεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι το σύνολο των υποχρεώσεων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα

σε σχέση με τα έσοδα του, υποδηλώνει ότι το Νομικό Πρόσωπο δεν αντιμετωπίζει άμεσο οικονομικό

πρόβλημα κατά την 31/12/2019.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο προσάρτημα του Ισολογισμού, το οποίο μαζί με την

παρούσα έκθεση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων και το οποίο έχει



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 52 από 156

διανεμηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τον Ισολογισμό, περιλαμβάνονται

πρόσθετες πληροφορίες για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

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

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2019 του ΝΠΔΔ

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010  τεύχος Α'),  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει,

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 48/2020 απόφαση του Δ.Σ. 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

την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2019 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής,  ήτοι τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019  –  9η χρήση,  το προσάρτημα του

ισολογισμού της  31ης Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης

01.01.2019 – 31.12.2019, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

απόφασης.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019

Αρ. Απόφ.: 165/2020

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

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

απολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019», έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

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

με την παρ.1  του άρθρου 3  του Ν.4623/2019 και ισχύει,  η Οικονομική Επιτροπή «…κ) Αποφασίζει

για:…. vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των απολογισμών, των ετησίων

προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων

του δήμου….».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’  με την υπ’  αριθμ.47/2020  απόφασή του

(ΑΔΑ: Ψ6Ψ8ΟΚΚΟ-Ο62) αποφάσισε ομόφωνα:

«…1. Ότι η βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών έγινε νόμιμα και

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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2. Την ψήφιση του απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου

Λαυρεωτικής, ως εμφαίνεται στους συνημμένους  απολογιστικούς  πίνακες εσόδων και δαπανών 2019

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης…»

Με το αριθμ. πρωτ: 657/24.07.2020 διαβιβαστικό έγγραφο του Νομικού Προσώπου, η

ανωτέρω απόφαση,  μαζί με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων και δαπανών,  υποβλήθηκε στην

Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου αυτή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του απολογισμού και

να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις της σχετικά με αυτόν.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση:

   Από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτουν κατά κατηγορία τα παρακάτω:

Ε Σ Ο Δ Α

Το σύνολο των εσόδων ανήλθε στο ποσό των 1.209.873,21 ευρώ (ένα εκατομμύριο διακόσιες εννέα

χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα  τρία ευρώ  και είκοσι ένα λεπτά) και αναλύεται ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τελικά
προϋπολογισθέντα
με αναμορφώσεις

2019

Τελικά
βεβαιωθέντα και

εισπραχθέντα
2018

01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
5.000,00 6.512,15

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.500,00 888,43

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

32.200,00 18.947,00

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 45.900,00 33.685,00

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 780.000,00 635.000,00

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. Ο) 864.600,00 695.032,58

12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

0,00
11.491,88

14
ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
0,00 0,00

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 0,00

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α. 1) 2.000,00 11.491,88

41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΡΙΤΩΝ
222.373,55 184.928,84

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.000,00 4.000,00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1/1/2018 314.419,91 314.419,91
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.407.393,46 1.209.873,21

Οι πηγές των εσόδων που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα παρατίθενται αναλυτικότερα στο

συνημμένο απολογιστικό πίνακα εσόδων οικονομικού έτους 2019.

Για την είσπραξη των εσόδων του έτους 2019 εκδόθηκαν τα υπ΄ αριθμ. Α-1 έως Α-176 γραμμάτια

είσπραξης,  τα ποσά των οποίων συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου ήταν

κατατεθειμένα στο υποκατάστημα της Ε.Τ.Ε. Λαυρίου.

Ε Ξ Ο Δ Α

Το συνολικό ποσό  των πιστώσεων  που διατέθηκε για την πληρωμή των δαπανών ανήλθε στο ποσό

των 1.144.691,26 ευρώ (ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ένα

ευρώ και είκοσι ένα λεπτά) και παρατίθεται ανά Υπηρεσία στο συνημμένο απολογιστικό πίνακα

δαπανών οικονομικού έτους 2019.

Για την πληρωμή των δαπανών του έτους 2019 εκδόθηκαν τα υπ΄αριθμ.1 έως 20 σειράς Α΄ και τα

υπ΄αριθμ.1 έως 474 σειράς Β΄ χρηματικά εντάλματα στα οποία είναι προσαρτημένα όλα τα οριζόμενα

από το Νόμο παραστατικά στοιχεία και  δικαιολογητικά.  Ύστερα από τα ανωτέρω η οικονομική

κατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ 1.203.320,22€

ΕΞΟΔΑ 1.144.691,26€

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ     58.628,96€

Από τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα 26 Χ.Ε.Π. ποσού 50.484,93 ευρώ (πενήντα χιλιάδες τετρακόσια

ογδόντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά) δεν εξοφλήθηκαν έως το τέλος του έτους 2019 και

συνεπώς ακυρώθηκαν.

Το χρηματικό υπόλοιπο ποσού 58.628,96 ευρώ (πενήντα οκτώ  χιλιάδες εξακόσια είκοσι οκτώ ευρώ

και ενενήντα έξι λεπτά)  μεταφέρθηκε στη χρήση του οικονομικού έτους 2020  με το υπ΄αριθμ.1

Γραμμάτιο Είσπραξης.

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

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ οικονομικού έτους

2019.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010  τεύχος Α'),  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει,
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- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 47/2020 απόφαση του Δ.Σ. 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

την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής,

όπως εμφανίζεται στους συνημμένους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας

απόφασης.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας εργασιών απολύμανσης κτιρίων και

εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 166/2020

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

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

διενέργειας εργασιών απολύμανσης κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δήμου Λαυρεωτικής»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 12330/23.07.2020 εισήγηση

Αντιδημάρχου Οικονομικών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του

άρθρου 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020): «1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την

κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις

του ν.  4412/2016  (Α΄ 147)  για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς

στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών

κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές

πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής

επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή,

εντός της οποίας αυτές παρέχονται.»

2. τις διατάξεις του Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/Α/03.04.2020): «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από

11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020

Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις»

3. την υπ' αριθμ.196/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 7Χ9ΚΩΛ1-Β7Δ)

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020 και την αριθμ. πρωτ:

128933/32423/23.01.2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία

επικυρώθηκε.
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4. την υπ’ αριθ. 55/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 9ΤΚ2ΩΛ1-ΛΞΔ),

με την οποία εγκρίθηκε η 5η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

και προστέθηκε ον ΚΑ δαπανών 20-6262.014 «εργασίες απολύμανσης κτιριακών χώρων Δήμου

Λαυρεωτικής»

5. την ανάγκη εφαρμογής προγράμματος απολύμανσης σε κτήρια και εγκαταστάσεις

αρμοδιότητας του Δήμου Λαυρεωτικής με σκοπό τον περιορισμό της διάδοσης του νέου κορωνοϊού,

για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας

6. την αντικειμενική αδυναμία του Δήμου να εκτελέσει τη συγκεκριμένη εργασία, λόγω της

ιδιαιτερότητας της φύσης της και λόγω έλλειψης επαρκούς  προσωπικού

εισηγούμαι

την έγκριση διενέργειας της εργασίας απολύμανσης κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δήμου

Λαυρεωτικής στα πλαίσια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ο προγραμματισμός της εργασίας απολύμανσης και τα κτίρια – εγκαταστάσεις, στα οποία θα γίνει η

εφαρμογή θα προσδιοριστούν στη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης δε θα υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες.

Η ανάθεση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.»

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με

την υπ’ αριθμ.105/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η απολύμανση αφορά τους εξής

χώρους:

· Δημαρχείο Λαυρίου

· Δημαρχείο Κερατέας

· ΚΑΠΗ Λαυρίου

· ΚΑΠΗ Κερατέας

· ΚΕΠ Λαυρίου

· ΚΕΠ Κερατέας

· Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου

· Κλειστό Γυμναστήριο Κερατέας

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε δεκαπέντε (15) ημέρες.

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

αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 61  του Ν.3979/2011,  όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1  του

άρθρου 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020)
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- την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 20-6262.014 του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2020

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 12330/23.07.2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών

- την υπ’ αριθμ.105/2020 μελέτη 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

Α. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών απολύμανσης των κτιρίων και εγκαταστάσεων

αρμοδιότητας Δήμου Λαυρεωτικής (Δημαρχείο Λαυρίου, Δημαρχείο Κερατέας, ΚΑΠΗ Λαυρίου, ΚΑΠΗ

Κερατέας, ΚΕΠ Λαυρίου, ΚΕΠ Κερατέας, Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου, Κλειστό Γυμναστήριο

Κερατέας) από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής.

Β. Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών απολύμανσης κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δήμου

Λαυρεωτικής στα πλαίσια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,  σε

ιδιώτη.

Γ. Ορίζει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της.

Δ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 18.798,40 ευρώ. Η δαπάνη θα βαρύνει

τον ΚΑ δαπανών 20-6262.014 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Ε. Η ανάθεση της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118

του Ν.4412/2020.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ.2β. περ.γγ του Ν.4412/2016) και συγκρότηση

Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’ανανέωση συμβολαίου

αναβάθμισης μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού’’

Αρ. απόφ: 167/2020

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

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

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ.2β. περ.γγ του

Ν.4412/2016) και συγκρότησης Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο

‘’ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού’’», έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομική Επιτροπής το αριθμ. πρωτ: 12351/24.07.2020 αίτημα του Αυτοτελούς

Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Ο Δήμος Λαυρεωτικής για την ορθή λειτουργία των Οικονομικών και Διοικητικών του Υπηρεσιών,

έχει προμηθευτεί από το έτος 2011  και έχει στην κατοχή του,  τη βάση δεδομένων και το

συνεργαζόμενο με αυτήν εξειδικευμένο λογισμικό από την εταιρεία ‘’ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Α.Ε.’’.
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Αναλυτικά χρησιμοποιούνται οι παρακάτω Εφαρμογές Λογισμικού:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1η ΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

Γραφείο Κίνησης Οχημάτων 1 3 4
Μισθοδοσία Βασικό Αναδρομικά 1 3 4
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) 1 1 2
Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.) 1 1 2
Γραφείο Προσωπικού 1 4 5
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 1 1 2
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 1 1 2
Εξυπηρέτηση του Πολίτη 1 1 2
Μητρώο Δεσμεύσεων 1 1 2
Web Services Οικονομικής Υπηρεσίας 1 0 1
Web Services Μισθοδοσίας 1 0 1
Εξαγωγή Αρχείου για Δημοσιονομική Πολιτική 1 0 1
Οικονομική Λογιστήριο 1 26 27
Οικονομική Ταμειακή Υπηρεσία 1 14 15
Οικονομική - Προμήθειες & Αποθήκη 1 1 2
Στατιστικά Οικονομικής Υπηρεσίας 1 1 2
Διπλογραφικό Δήμων 1 1 2
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 1 3 4
Τέλος Παρεπιδημούντων 1 3 4
Κλήσεις Αυτοκινήτων 1 1 2
Αυθαίρετα Κτίσματα 1 0 1
Τέλος Κοινόχρηστων Χώρων 1 0 1
Τέλος Νεκροταφείων 1 0 1

Επίσης, ο Δήμος Λαυρεωτικής για την ορθή λειτουργία των Οικονομικών και Διοικητικών του

Υπηρεσιών, έχει προμηθευτεί από το έτος 2019 και έχει στην κατοχή του, τη βάση δεδομένων και το

συνεργαζόμενο με αυτήν εξειδικευμένο λογισμικό από την εταιρεία ‘‘Kosmos Intelligent Systems and

Services IKE εταιρεία spin off του Πανεπιστημίου Κρήτης’’.

Αναλυτικά χρησιμοποιούνται οι παρακάτω Εφαρμογές Λογισμικού:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρωτόκολλο – διακίνηση εγγράφων

Οι ανωτέρω εταιρείες, ως δημιουργοί των σχετικών εφαρμογών λογισμικού, έχουν διατηρήσει την

κυριότητα του πηγαίου κώδικά τους, καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σ’ αυτά, με

συνέπεια να καθίστανται οι μοναδικές που μπορούν νόμιμα να παρέχουν, οι ίδιες, ή μέσω των

συνεργαζόμενων με αυτές εταιρειών, υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αυτών, για όσο

χρονικό διάστημα ο οικείος φορέας χρησιμοποιεί τα δημιουργημένα από αυτή προγράμματα,
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αποκλειόμενης ρητά της δυνατότητας του τελευταίου να αναθέτει την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών

σε τρίτους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32  του Ν.4412/2016  -  Προσφυγή στη διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ.2β, περ.

γγ, «..η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται

για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω

περιπτώσεις:… β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν

συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: … γγ) προστασία

αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι

εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ εφαρμόζονται  μόνο εάν δεν υπάρχει

εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα

τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης…»

Επιπλέον,  σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.3 του Ν.2121/93 «…Με την επιφύλαξη των διατάξεων του

κεφαλαίου 7 του παρόντος νόμου, θεωρούνται ως έργα λόγου προστατευόμενα κατά τις διατάξεις

περί πνευματικής ιδιοκτησίας τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το

προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασμού τους. Η προστασία παρέχεται σε κάθε μορφή έκφρασης

ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ιδέες και οι αρχές στις οποίες βασίζεται

οποιοδήποτε στοιχείο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων και εκείνων στις

ουσίες βασίζονται τα συστήματα διασύνδεσής του, δεν προστατεύονται κατά τον παρόντα νόμο. 'Ενα

πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρείται πρωτότυπο εφόσον είναι προσωπικό πνευματικό

δημιούργημα του δημιουργού του…»

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε την ανάγκη ανανέωσης του συμβολαίου συντήρησης,

υποστήριξης και αναβάθμισης των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες του

Δήμου μας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Οι υπηρεσίες που ζητούνται να παρασχεθούν περιγράφονται ως εξής:

- Παροχή νέων εκδόσεων των εφαρμογών, καθώς και των αντίστοιχων εκδόσεων των εγχειριδίων

χρήσεως που συνοδεύουν τις εφαρμογές.

- Τηλεφωνική υποστήριξη του προσωπικού του Δήμου για την επανεγκατάσταση των εφαρμογών

και των αρχείων δεδομένων που δημιουργήθηκαν από αυτές, σε περίπτωση βλάβης του

ηλεκτρονικού υπολογιστή.

- Παροχή πληροφοριών για τον χειρισμό των εφαρμογών τηλεφωνικώς.

- Ανακατασκευή και αποκατάσταση των αρχείων δεδομένων των εφαρμογών (Restore) από βλάβες

που προκλήθηκαν από οιοδήποτε λόγο (μη συμπεριλαμβανομένης της κακής χρήσεως των

εφαρμογών) υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή και αποκατάστασή τους είναι δυνατή

δεδομένου ότι τα εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων δεδομένων του Δήμου λειτουργούν

κανονικά.
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Οι ενέργειες αυτές μπορεί να προκύψουν ως ανάγκες:

αιτημάτων που προέρχονται από τους υπάλληλους/χρήστες των εφαρμογών

αιτημάτων/προδιαγραφών που προέρχονται από αρμόδιες Αρχές/Υπουργεία

πιθανών προβλημάτων που προέρχονται από σφάλματα του πηγαίου κώδικα των εφαρμογών

Ο ανάδοχος, οφείλει να τηρεί και να προσκομίζει στην Υπηρεσία τα παρακάτω στοιχεία:

- Πλήρες ιστορικό των αναβαθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν στις εγκατεστημένες εφαρμογές.

- Πλήρη καταγραφή των επεμβάσεων που έγιναν εκ μέρους του για την αποκατάσταση ή για την

επίλυση προβλημάτων (τηλεφωνικά, μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης ή επιτόπου).

- Πλήρη καταγραφή των τηλεφωνημάτων που δέχτηκε από υπαλλήλους του Δήμου για οποιοδήποτε

θέμα όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

προβλήματα και δυσλειτουργίες των εφαρμογών, ερωτήσεις για τη βέλτιστη χρήση τους, κλπ.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν είναι η ίδια η εταιρία κατασκευής, αλλά συνεργαζόμενη, οφείλει

επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία βεβαιώνεται ότι

είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της κατασκευάστριας και ότι γνωρίζει σε βάθος τις

υποστηριζόμενες εφαρμογές, ώστε να μπορεί να προβαίνει σε συντήρηση, υποστήριξη και

αναβάθμιση αυτών καθώς και σε τροποποίηση του ιδιόκτητου πηγαίου κώδικα, σε περιπτώσεις

εντοπισμού λαθών ή αλλαγών στη νομοθεσία ή για οποιαδήποτε αιτία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΓ/ΤΟΣ

1η ΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ
1ης ΘΕΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΘΕΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ
ΘΕΣΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΘΕΣΕΙΣ Χ

ΤΙΜΗ
ΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΤΟΥΣ 1ης

ΘΕΣΗΣ +
ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΘΕΣΕΩΝ
Γραφείο Κίνησης
Οχημάτων

4.000,00 € 1 1.240,00 € 3 150,00 € 450,00 € 1.690,00 €

Μισθοδοσία
Βασικό
Αναδρομικά

3.500,00 € 1 1.085,00 € 3 150,00 € 450,00 € 1.535,00 €

Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση
(Α.Π.Δ.)

1.500,00 € 1 465,00 € 1 150,00 € 150,00 € 615,00 €

Ενιαία Αρχή
Πληρωμών (Ε.Α.Π.)

2.000,00 € 1 620,00 € 1 150,00 € 150,00 € 770,00 €

Γραφείο
Προσωπικού

3.500,00 € 1 1.085,00 € 4 150,00 € 600,00 € 1.685,00 €

Αποφάσεις
Δημοτικού
Συμβουλίου

2.000,00 € 1 620,00 € 1 150,00 € 150,00 € 770,00 €
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Αποφάσεις
Οικονομικής
Επιτροπής

2.000,00 € 1 620,00 € 1 150,00 € 150,00 € 770,00 €

Εξυπηρέτηση του
Πολίτη

3.000,00 € 1 930,00 € 1 150,00 € 150,00 € 1.080,00 €

Μητρώο
Δεσμεύσεων

2.000,00 € 1 620,00 € 1 150,00 € 150,00 € 770,00 €

Web Services
Οικονομικής
Υπηρεσίας

2.000,00 € 1 620,00 € 0 150,00 € 0,00 € 620,00 €

Web Services
Μισθοδοσίας

1.500,00 € 1 465,00 € 0 150,00 € 0,00 € 465,00 €

Εξαγωγή Αρχείου
για Δημοσιονομική
Πολιτική

2.000,00 € 1 620,00 € 0 150,00 € 0,00 € 620,00 €

Οικονομική
Λογιστήριο

3.000,00 € 1 930,00 € 26 150,00 € 3.900,00 € 4.830,00 €

Οικονομική
Ταμειακή Υπηρεσία

3.000,00 € 1 930,00 € 14 150,00 € 2.100,00 € 3.030,00 €

Οικονομική -
Προμήθειες &
Αποθήκη

3.000,00 € 1 930,00 € 1 150,00 € 150,00 € 1.080,00 €

Στατιστικά
Οικονομικής
Υπηρεσίας

2.000,00 € 1 620,00 € 1 150,00 € 150,00 € 770,00 €

Διπλογραφικό
Δήμων

3.500,00 € 1 1.085,00 € 1 150,00 € 150,00 € 1.235,00 €

Τέλος Ακίνητης
Περιουσίας

3.000,00 € 1 930,00 € 3 150,00 € 450,00 € 1.380,00 €

Τέλος
Παρεπιδημούντων

3.000,00 € 1 930,00 € 3 150,00 € 450,00 € 1.380,00 €

Κλήσεις
Αυτοκινήτων

3.000,00 € 1 930,00 € 1 150,00 € 150,00 € 1.080,00 €

Αυθαίρετα
Κτίσματα

3.000,00 € 1 930,00 € 0 150,00 € 0,00 € 930,00 €

Τέλος
Κοινόχρηστων
Χώρων

3.000,00 € 1 930,00 € 0 150,00 € 0,00 € 930,00 €

Τέλος
Νεκροταφείων

3.000,00 € 1 930,00 € 0 150,00 € 0,00 € 930,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 28.965,00 €
Φ.Π.Α. 24% 6.951,60 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.916,60 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΣ

Πρωτόκολλο – διακίνηση εγγράφων 6.100,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 6.100,00 €

Φ.Π.Α. 24% 1.464,00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.564,00 €
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Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 43.480,60  ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6266.001  του

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή, ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/2019 και ισχύει, όπως:

Α) εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2β, περίπτωση γγ του Ν. 4412/2016, την απευθείας

ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης μηχανογραφικών εφαρμογών

λογισμικού της εταιρείας ALFAWARE»  στην εταιρεία ALFAWARE  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  ή σε

συνεργαζόμενη εταιρεία.

Β) εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 32,  παρ.2β,  περίπτωση γγ του Ν.  4412/2016,  την απευθείας

ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης λογισμικού (Πρωτόκολλο –

διακίνηση εγγράφων) της εταιρείας ‘‘Kosmos Intelligent Systems and Services IKE εταιρεία spin off του

Πανεπιστημίου Κρήτης’’» στην εταιρεία ‘‘Kosmos Intelligent Systems and Services IKE εταιρεία spin off

του Πανεπιστημίου Κρήτης’’  ή σε συνεργαζόμενη εταιρεία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τα όσα ορίζονται στο παρόν αίτημα και στο

συνημμένο σε αυτό τεύχος προδιαγραφών του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και

Επικοινωνιών.

Β) Προβεί στη συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016.

Το παρόν αίτημα εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016.»

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 3 του Ν.4623/19,

- τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2β, περίπτωση γγ και του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016,

- τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.3 του Ν.2121/93,

- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 12351/24.07.2020 αίτημα του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής &

Επικοινωνιών

- την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 10-6266.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου

οικονομικού έτους 2020

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2β, περίπτωση γγ του Ν. 4412/2016, την προσφυγή στη

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της υπηρεσίας
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με τίτλο «Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού της

εταιρείας ALFAWARE» στην εταιρεία ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ή σε συνεργαζόμενη εταιρεία.

Β. Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 32,  παρ.2β,  περίπτωση γγ του Ν.  4412/2016,  την απευθείας

ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης λογισμικού (Πρωτόκολλο –

διακίνηση εγγράφων) της εταιρείας ‘‘Kosmos Intelligent Systems and Services IKE εταιρεία spin off του

Πανεπιστημίου Κρήτης’’» στην εταιρεία ‘‘Kosmos Intelligent Systems and Services IKE εταιρεία spin

off του Πανεπιστημίου Κρήτης’’  ή σε συνεργαζόμενη εταιρεία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τα όσα ορίζονται στο αρ. πρωτ: 12351/24.07.2020

αίτημα και στο συνημμένο σε αυτό τεύχος προδιαγραφών του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής

και Επικοινωνιών.

Γ. Συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της ανωτέρω διαδικασίας,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016,  αποτελούμενη από τους κάτωθι

υπαλλήλους:

Θεόδωρο Κατσάρο, ΔΕ38, Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών, με

αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων

- Γεώργιο Δρέττα,  ΔΕ1,  Προϊστάμενο Τμήματος Εσόδων,  με αναπληρωτή το Χρήστο Λιούμη,

ΔΕ1 Διοικητικού

- Δημήτριο Σωφρόνη, ΔΕ1 Διοικητικού, με αναπληρωτή το Νικόλαο Μαργαρίτη, ΔΕ1

Διοικητικού

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης

Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΦΩΤΙΣΜΟ”

Αρ. Απόφ.: 168/2020

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

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

Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας με τίτλο:

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ”», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 12890/30.07.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Οικονομικών,

στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

“Στις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν.  3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική

Επιτροπή διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη
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διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές,

από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.

Παράλληλα κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξ. Κλ. Προλ. Ελ. VII Τμ. 138/2014,

191, 75/2013 κ.ά.) η Οικονομική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υποκαθιστά ένα

ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, ασκώντας η ίδια τις

αρμοδιότητες της τελευταίας, διότι κατ΄ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή,

θα ασκούσε ταυτόχρονα τόσο γνωμοδοτική όσο και αποφασιστική αρμοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας

διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στην παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων

συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 και ισχύει

ορίζεται ότι:

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα

αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,

β)  ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή

σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη

των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη

ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως

επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της

έκπτωσης του αναδόχου και

Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για

τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει

τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων.  Εφόσον τα όργανα

συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν

ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.»

Στην παράγραφο 4  του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι:  «Με την απόφαση της παραγράφου 3

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.»
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Παράλληλα στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία

των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.

2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω

νόμου.»

Σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου «Για την επιλογή των μελών των

συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση

κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)»

Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά από

κλήρωση.

Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την

περ.  ε της παρ.  49  του άρθρου 22  του Ν.  4441/2016,  η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και

αξιολόγησης προσφορών είναι τριμελής ή πενταμελής.

Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαι τη Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και

αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας με  τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED  &  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ’’

Η ανωτέρω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

ü Διενέργεια του διαγωνισμού,

ü Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,

ü Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία,

ü Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,

ü Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη

των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη

ματαίωση της διαδικασίας,

ü Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.”

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

σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών για την

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ’’, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του

Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες της,  τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της,  τη

λειτουργία και τη διάρκεια της.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,

- Την αριθμ. πρωτ: 12890/30.07.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Οικονομικών
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Συγκροτεί Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για τη Σύναψη

Δημόσιας Σύμβασης για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED  &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ’’, ως

κατωτέρω:

Τακτικά Μέλη

1. Ιωάννης Λιέπουρης, Μηχ. Μηχανικός ΤΕ – Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Ευάγγελος Λιούμης, Ηλεκτρολόγος ΤΕ4

3. Γαϊτανιώ Τ. Μαργαρίτη, ΠΕ Οικονομικού

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Φώτιος Γκίκας, Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.

2. Δημήτριος Πανάγιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

3. Ελένη Μητρογιάννη, ΤΕ1 Διοικητικό

Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω:

Διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,

Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,

Έλεγχος καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία,

Έλεγχος και αξιολόγηση των προσφορών,

Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη

των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη

ματαίωση της διαδικασίας,

Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης της προμήθειας.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων

διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

Αρ. Απόφ.: 169/2020

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

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

τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων  διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
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άνω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου της  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΦΩΤΙΣΜΟ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 12952/30.07.2020

εισήγηση Αντιδημάρχου Οικονομικών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

‘’Έχοντας υπόψη:

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

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή    «…  θ)  Αποφασίζει

την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής

δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες,

προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους

υπαλλήλους….».

2. τις διατάξεις του άρθρου 54, παρ.7 του Ν.4412/2016 «…7. Οι τεχνικές προδιαγραφές

καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο

61…»

3. την υπ’ αριθμ.174/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ”, προϋπολογισμού 4.233.512,52 ευρώ

εισηγούμαι

(α)  την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (αριθμ.174/2019  μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών) και

(β) την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για

την επιλογή αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206,  παρ.1  του Ν.4555/2018  «1.  Δεν

απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης

δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας….».’’

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

ακόλουθα:

1. την υπ’ αριθ. 3712/7/25-6-2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών &

Δανείων, με την οποία εγκρίθηκε δάνειο για την χρηματοδότηση της Προμήθειας

2. το με αρ. πρωτ.  49172/26-6-2020  έγγραφο  ανακοίνωσης έγκρισης δανείου από το Ταμείο

Παρακαταθηκών & Δανείων για την χρηματοδότηση της Προμήθειας

3. την υπ’ αριθμ. 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα «Αποδοχή

όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων από πόρους της

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και πόρους του Τ.Π. & Δανείων, για την εκτέλεση



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 68 από 156

προμήθειας:  «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νεότερα τύπου LED»,  σε

συνέχεια της υπ’  αριθ.  49172/26-6-2020  απόφασης έγκρισης χορήγησης δανείου του Δ.Σ.  του

Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (ΑΔΑ: 9ΙΑΤΩΛ1-Τ4Λ)

4. την υπ΄ αριθμ.  71/2020  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία

εγκρίθηκε η 6η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και

προστέθηκε ο ΚΑ εσόδων 3121.001 ‘’Δάνεια του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για κάλυψη

επενδυτικών δαπανών’’, ποσού 4.233.512,53 ευρώ και αντιστοίχως ο ΚΑ δαπανών 20-7131.021

‘’Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED

εξοικ.ενεργ. στο Δημοτικό Φωτισμό’’, ποσού 4.233.512,53 ευρώ (ΑΔΑ: Ω6ΠΜΩΛ1-ΘΓ3)

5. το υπ’ αριθμ. πρωτ: 12731/29.07.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με ΑΔΑΜ 20REQ007107087

6. την υπ’  αριθμ.  Α-969/2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την αριθμ.  πρωτ:

12746/29.07.2020 πράξη βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εκδόθηκαν για το

σκοπό αυτό (ΑΔΑ: Ω3ΙΣΩΛ1-ΨΤ2, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 20REQ007108526)

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

διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED  και την

προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED,  με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση του

περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών ρύπων στο δημοτικό φωτισμό εξωτερικών

δημόσιων χώρων και οδών.

Τα υπό προμήθεια είδη απαιτείται να είναι υψηλής ποιότητας, πλήρως εναρμονισμένα με

τους διεθνείς κανονισμούς και τις απαιτήσεις περί οικολογικής ανάπτυξης των πόλεων.

Τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες LED θα είναι πράσινης τεχνολογίας, θα παρέχουν ποιοτικά και

ποσοτικά αναβαθμισμένο φωτιστικό αποτέλεσμα,  για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την

εύρυθμη λειτουργία του φωτισμού στο Δήμο Λαυρεωτικής.

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Συνεπώς, προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο

της προμήθειας, διότι αφορά μια ενιαία επένδυση αντικατάστασης φωτισμού, με αντικείμενο την

συνολική εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, μέσω της συνολικής μείωσης

των εκπομπών ρύπων και αφορά σε ένα ενιαίο δίκτυο φωτισμού εντός της γεωγραφικής περιφέρειας

του Δήμου.

Τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34993000-4, 34991000-0, 31518600-6, 31531000-7, 31532800-2.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.233.512,52  €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Αναλυτικά: 3.414.123,00 € + Φ.Π.Α. 24% (819.389,52 €) =

4.233.512,52 €.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δέκα (10) μήνες ή τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες

από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
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Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής με χρήση 10ετούς

διάρκειας εγκεκριμένου Δάνειου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020,

στο Κ.Α.  δαπανών 20-7131.021.  Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η υπ’  αριθμ.  Α-969/2020  Απόφαση

Ανάληψης Υποχρέωσης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του N. 4412/2016, με

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων,  μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά,  όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους,  με χρήση προσέγγισης κόστους –

αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4412/2016.

Η συγκριτική τιμή προσφοράς όπως ορίζεται εκφράζει το σταθμισμένο  κόστος επένδυσης €  ανά

ΚWh  του κύκλου ζωής της επένδυσης σε παρούσες αξίες σύμφωνα με της προβλέψεις στην

παράγραφο 1 του άρθρου 87 του Ν. 4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής

συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε

ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)  επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης,  μη

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 68.282,46 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης

Προσφορών, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.168/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

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

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων

διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010),

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και τις

σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του,

- Την υπ’ αριθμ.174/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

- Την αριθμ. πρωτ: 12952/30.07.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ», προϋπολογισμού 4.233.512,52 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Β. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διεξαγωγή της

ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27  του N.  4412/2016,  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήματος και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης

κόστους – αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.

4412/2016. Η συγκριτική τιμή προσφοράς όπως ορίζεται εκφράζει το σταθμισμένο  κόστος επένδυσης

€ ανά ΚWh  του κύκλου ζωής της επένδυσης σε παρούσες αξίες σύμφωνα με της προβλέψεις στην

παράγραφο 1 του άρθρου 87 του Ν. 4412/2016.

Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

ð ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1

Πόλη ΛΑΥΡΙΟ

Ταχυδρομικός Κωδικός 195 00

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL305

Τηλέφωνο 2292 3 20147

Φαξ 2292 0 69130

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο nitsa@lavrio.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Γαϊτανιώ Μαργαρίτη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lavreotiki.gr

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα

Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου & Προμηθειών,

Γραφείο Προμηθειών

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Μη Κυβερνητική Αναθέτουσα Αρχή

Υποτομέας Ο.Τ.Α.

Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού

Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Φορέων Υλοποίησης Προμήθειας Δήμος Λαυρεωτικής
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Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην ιστοσελίδα του

Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.

γ)       Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από

το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη

1 – Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο

επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292 0 69130, e- mail: nitsa@lavrio.gr.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του N. 4412/2016, με χρήση

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων,  μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, έπειτα από συντμημένο διάστημα

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία

Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής με χρήση 10ετούς

διάρκειας εγκεκριμένου Δάνειου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής

οικονομικού έτους 2020, στο Κ.Α. δαπανών 20-7131.021, με τίτλο ‘’Προμήθεια & εγκατάσταση

φωτιστικών σωμάτων LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικ.ενεργ. στο Δημοτικό Φωτισμό’’.

Το ποσό του δανείου προέρχεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, σύμφωνα με τους όρους

που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου κατά την 3712/7/25-6-2020 συνεδρίασή του, οι

οποίοι γνωστοποιήθηκαν με την αρ. πρωτ: 49172/26.06.2020 ανακοίνωση έγκρισης δανείου και

εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ. 59/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση του Περιβάλλοντος μέσω

της μείωσης των εκπομπών ρύπων στο Δημοτικό φωτισμό εξωτερικών δημόσιων χώρων και οδών με

την μελέτη προμήθειας: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED  &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ” (τα
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προσφερόμενα υλικά απαιτείται να είναι υψηλής ποιότητας, πλήρως εναρμονισμένα με τους διεθνείς

κανονισμούς και απαιτήσεις περί οικολογικής ανάπτυξης των πόλεων).

Τα παρακάτω  φωτιστικά και λαμπτήρες LED είναι πράσινης τεχνολογίας, παρέχουν ποιοτικά και

ποσοτικά αναβαθμισμένο φωτιστικό αποτέλεσμα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εύρυθμης

λειτουργίας φωτισμού στο Δήμο Λαυρεωτικής.

Αναλυτικότερα με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια με εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία:

1. Εβδομήντα (70) φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED, επί ιστού έως 125,45W  σε αντικατάσταση

των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 250W  που υπάρχουν

σήμερα.

2. Τριάντα τριών (33) φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED, επί ιστού έως 95,45W σε αντικατάσταση

των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 250W  που υπάρχουν

σήμερα.

3. Χιλίων (1.000) φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED, επί ιστού έως 76,19W σε αντικατάσταση των

παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 250W  που υπάρχουν σήμερα.

4. Τριών χιλιάδων (3.000)  φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED  επί ιστού έως 55,24W  σε

αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 125W  που

υπάρχουν σήμερα.

5. Εκατόν τριάντα δυο (132)  φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED,  επί ιστού έως 37,14W  σε

αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 125W που

υπάρχουν σήμερα.

6. Χιλίων  (1.000) φωτιστικών σωμάτων  τύπου  LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού

έως 45W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους  υφιστάμενους  ιστούς σε αντικατάσταση

των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με  λαμπτήρες των 125W  που υπάρχουν σήμερα.

7. Τετρακοσίων εξήντα δυο (462) φωτιστικών σωμάτων  τύπου  LED, καλλωπιστικού τύπου,

κορυφής επί ιστού έως 40W με κατάλληλο αντάπτορα προσαρμογής στους  υφιστάμενους  ιστούς

σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών με  λαμπτήρες των 125W  που υπάρχουν

σήμερα.

8. Δέκα (10) φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) τύπου  LED, έως 188,24W με ειδική βάση

στήριξης, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών προβολέων με λαμπτήρα 1000W που

υπάρχουν σήμερα.

9. Δέκα (10) φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) τύπου  LED, έως 76,47W με ειδική βάση

στήριξης, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών προβολέων με λαμπτήρα 400W που

υπάρχουν σήμερα.

10. Έξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών  (6.273) λαμπτήρων LED τύπου Ε27  εξωτερικών

χώρων (IP65) έως 10,95W Watt, σε αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων οικονομίας  των 23W

που υπάρχουν σήμερα.
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11. Χιλίων πεντακοσίων είκοσι ενός  (1.500) βραχιόνων στήριξης κυκλικής διατομής Φ60mm.

Η παρούσα σύμβαση ΔΕΝ υποδιαιρείται σε τμήματα.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας διότι αφορά μια ενιαία επένδυση

αντικατάστασης φωτισμού, με αντικείμενο την συνολική εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτίωση

του περιβάλλοντος, μέσω της συνολικής μείωσης των εκπομπών ρύπων και αφορά σε ένα ενιαίο

δίκτυο φωτισμού εντός της γεωγραφικής περιφέρειας του Δήμου.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34993000-4, 34991000-0, 31518600-6, 31531000-7, 31532800-2.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.233.512,52 € συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ 24%, το οποίο αναλύεται:

Προϋπολογισμός: 3.414.123,00 €

Φ.Π.Α. 24%: 819.389,52 €

Τελικό Σύνολο: 4.233.512,52 €

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα (10) μήνες ή τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες από

την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’

αριθμ.174/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας

με κοστολόγηση του κύκλου ζωής,  σύμφωνα με το άρθρο 87  του ν.  4412/2016.  Η συγκριτική τιμή

προσφοράς όπως ορίζεται εκφράζει το σταθμισμένο  κόστος ανά ΚWh  του κύκλου ζωής της

επένδυσης σε παρούσες αξίες σύμφωνα με της προβλέψεις στην παράγραφο 1 του άρθρου 87 του ν.

4412/2016. Συγκεκριμένα λαμβάνει υπόψη ιδίως:  To κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή ή

άλλους χρήστες, όπως:

αα) το κόστος που σχετίζεται με την απόκτηση,

ββ) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση,

γγ) το κόστος συντήρησης,

δδ) το κόστος τέλους του κύκλου ζωής, όπως το κόστος συλλογής και ανακύκλωσης, ώστε η συνολική

ενεργειακή απόδοση να έχει προτεραιότητα έναντι της ενεργειακής απόδοσης επιμέρους προϊόντων

στο πλαίσιο της ίδιας δέσμης, αγοράζοντας τη δέσμη προϊόντων που πληροί το κριτήριο της ανώτερης

κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης ως εκάστοτε ισχύουν.
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Αναλυτικά, ο τύπος υπολογισμού του σταθμισμένου κόστους επένδυσης (€/KWh) δίδεται στον οδηγό

μελετών όπως αυτός έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Π.& Δ. (https://www.tpd.gr/anavathmisi-

dimotikou-odofotismou/) και στο άρθρο 2.3 της παρούσης.

Ο οικονομικός φορέας με το χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος επένδυσης (€/KWh) κηρύσσεται

Ανάδοχος της Προμήθειας.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

§ του ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’

§ του ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α/1-4-2019 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-81 Α/28-5-19) ‘’Εναρμόνιση της

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)  2016/943  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των

επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την

παράνομη απόκτηση,  χρήση και αποκάλυψή τους (EEL  157  της 15.6.2016)  -  Μέτρα για την

επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις’’

§ του ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') ‘’Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης -  Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -  Ενίσχυση της Συμμετοχής -  Βελτίωση της

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]’’

§ του ν. 4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί

Ανωνύμων Εταιριών περί εναρμόνισης των καταστατικών τους με τις κείμενες διατάξεις).

§ της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές

συναλλαγές»,

§ του Π.Δ. 57/17 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεύχος Α') ‘’Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών’’

§ του Π.Δ. 58/17 (ΦΕΚ 88/20.06.2017 τεύχος Α') ‘’Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών’’

§ του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) ‘’Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της

Α.Ε.Π.Π.

§ του ν.4446/16 (ΦΕΚ 240 Α/22-12-2016): Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-

Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές

συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις
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§ του ν. 4465/2017 (ΦΕΚ Α’ 47/04.04.2017) «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας

2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη

συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού

πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες

διατάξεις»

§ του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19.05.2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και

τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και

μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»

§ του ν. 4270/2014 (Α' 143) ‘’Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις’’

§ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1

§ της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) ‘’Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές

συναλλαγές’’

§ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) ‘’Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο’’

§ του ν.  4013/2011 (Α’  204)  ‘’Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…’’

§ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) ‘’Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”

§ του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

§ του ν. 3548/2007 (Α’ 68) ‘’Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις’’

§ του ν.  3310/2005  (Α'  30)  ‘’Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ. του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή

προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το

ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση

του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά»

κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»
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§ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’

§ του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15

§ του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά

Θέματα”,

§ του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”,

§ του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

§ της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

‘’Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)’’

§ της με αρ. 57654/22.5.2017 (Β’1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

‘’Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης’’

§ του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) ‘’Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’

§ του ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/08.06.2006) ‘’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων’’

§ του ν.2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α /27-11-1995 ‘’Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις’’, όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.

4270/2014 (ΦΕΚ.143/Α/28-6-2014)

§ των κατευθυντήριων οδηγιών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) που έχουν εκδοθεί έως και την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού.

§ των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Επίσης η διαδικασία διέπεται από το κάτωθι ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την

αναθέτουσα αρχή και την σχετική προμήθεια λόγω του ειδικού αντικειμένου αυτής:

1. το Ν.4342/15 (ΦΕΚ 143 Α/09-11-2015) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό

Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης

Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και

2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από

την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας
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2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω

της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

2. τον Οδηγό Μελετών για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Εγκαταστάσεις

Οδοφωτισμού ΟΤΑ Α’& Β’ όπως αυτός αναρτήθηκε από το Τ.Π.&Δ. και το Κ.Α.Π.Ε. και ισχύει, καθώς

και τα αναρτημένα από το Τ.Π.&Δ. και Κ.Α.Π.Ε.  «Υπόδειγμα Μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισης» και

«Υπολογιστικό Φύλλο Ενεργειακής Αναβάθμισης Οδοφωτισμού». (https://www.tpd.gr/anavathmisi-

dimotikou-odofotismou/)

3. την Εγκύκλιος 22  (αρ. πρωτ: ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24.10.2014) Γ.Γ.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ)

4. την YΠΥΜΕΔΙ ΔΚΠ/οικ.1322/ΕΓΚ.17/7-9-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π): Απόφαση του

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα

εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)"

5. την αριθμ. Δ22/4193/19 (ΦΕΚ 4607 Β/13-12-2019) ‘’Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών

Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες’’

(ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2018)

6. την αριθμ. ΔΚΠ/οικ.134/14 (ΦΕΚ 3347 Β/12-12-2014) ‘’Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων

στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού

Οδών’’

7. Το άρθρο 1  της αριθμ.  892/17  (ΦΕΚ 538  Β/22-2-2017)  ‘’Τροποποίηση της υπ’  αριθμ.

181504/2016 υπουργικής απόφασης «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού

Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)-Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο

της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και

17 του ν. 2939/2001 (Α'179), όπως ισχύουν», (Β'2454)’’, «….Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ.:

α) εντάσσεται στα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης

νομοθεσίας, ως προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και β) διασφαλίζει,

στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4412/ 2016 (Α' 147) όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα του

παραγωγού για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς»

8. το Ν. 2939/6-8-01 (ΦΕΚ 179 Α΄) ‘’Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών

και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και

Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις’’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

9. την ΚΥΑ αριθμ. ΗΠ/23615/651/Ε103/14 (ΦΕΚ 1184 Β/09-05-2014) ‘’Καθορισμός κανόνων,

όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά

με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις’’

10. το  Π.Δ.  117/04 (ΦΕΚ 82 Α’/5-3-04 – Διορθ.Σφαλμ.  στο ΦΕΚ-5 Α/11-1-05) «Μέτρα,  όροι και

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
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εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003», όπως

αντικαταστάθηκε ο τίτλος με την παρ.1 του άρθρου 19 του Π.Δ.114/13

11. την αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/18 (ΦΕΚ 2672 Β/06.07.2018) ‘’Επιχειρήσεις Ενεργειακών

Υπηρεσιών. Ενεργειακές Υπηρεσίες, Μητρώο και Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών

Υπηρεσιών’’

12. την υπ’ αριθ. 3712/7/25-6-2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

με την οποία εγκρίθηκε δάνειο για την χρηματοδότηση της Προμήθειας

13. το με αρ. πρωτ.  49172/26-6-2020  έγγραφο  ανακοίνωσης έγκρισης δανείου από το Ταμείο

Παρακαταθηκών & Δανείων για την χρηματοδότηση της Προμήθειας

14. την υπ’  αριθμ.  128/2020  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής  με θέμα

«Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων από

πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και πόρους του Τ.Π. & Δανείων» σε συνέχεια

της υπ’ αριθ. 49172/26-6-2020  απόφασης έγκρισης χορήγησης δανείου του Δ.Σ. του Ταμείου

Παρακαταθηκών & Δανείων (ΑΔΑ: Ω68ΗΩΛ1-ΞΗΓ)

15. την υπ’ αριθμ. 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα «Αποδοχή

όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων από πόρους της

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και πόρους του Τ.Π. & Δανείων, για την εκτέλεση

προμήθειας: «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νεότερα τύπου LED», σε

συνέχεια της υπ’ αριθ. 49172/26-6-2020 απόφασης έγκρισης χορήγησης δανείου του Δ.Σ. του

Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (ΑΔΑ: 9ΙΑΤΩΛ1-Τ4Λ)

16. την υπ΄ αριθμ. 71/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία

εγκρίθηκε η 6η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και

προστέθηκε ο ΚΑ εσόδων 3121.001 ‘’Δάνεια του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για κάλυψη

επενδυτικών δαπανών’’, ποσού 4.233.512,53 ευρώ και αντιστοίχως ο ΚΑ δαπανών 20-7131.021

‘’Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED

εξοικ.ενεργ. στο Δημοτικό Φωτισμό’’, ποσού 4.233.512,53 ευρώ (ΑΔΑ: Ω6ΠΜΩΛ1-ΘΓ3)

17. το υπ’ αριθμ. πρωτ: 12731/29.07.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με ΑΔΑΜ 20REQ007107087

18. την υπ’  αριθμ.  Α-969/2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και η αριθμ.  πρωτ:

12746/29.07.2020 πράξη βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εκδόθηκαν για το

σκοπό αυτό (ΑΔΑ: Ω3ΙΣΩΛ1-ΨΤ2, ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 20REQ007108526)

19. την υπ΄αριθμ. …./2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού και εγκρίθηκε η σχετική μελέτη

(Τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, τιμολόγιο, προϋπολογισμός) (ΑΔΑ: ….)
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20. την υπ’ αριθμ…./2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού (ΑΔΑ:

………)

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η ελάχιστη προθεσμία υποβολής προσφορών είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία

ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων.

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

……. 2020

Ημέρα …..

11 Αυγούστου 2020

Ημέρα Τρίτη

ώρα 10:00

10 Σεπτεμβρίου 2020

Ημέρα Πέμπτη

ώρα 14:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως

άνω συστήματος.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 37  του Ν.  4412/2016  και το άρθρο 9  της αριθ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Υπουργικής

Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις ………. στην

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, η Προκήρυξη, η αριθμ.174/2019 μελέτη της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και τα λοιπά παραρτήματα, σε ενοποιημένο αρχείο, θα καταχωρηθούν στο

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, η Προκήρυξη, η αριθμ.174/2019 μελέτη της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και τα λοιπά παραρτήματα, θα καταχωρηθούν και στη διαδικτυακή πύλη του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό : ………

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του

Ν.4412/2016 σε τουλάχιστον μία (1) ημερήσια και μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου

Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) καθώς και

όλες οι νόμιμες κρατήσεις, θα βαρύνει το μειοδότη στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, με την

προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο

Λαυρεωτικής.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής

και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.  4412/2016.  Η τήρηση των εν λόγω

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

1. H  με αρ.  ……………………………..  Προκήρυξη της Σύμβασης,  όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. H παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

3. Μελέτη - Τεχνικές Προδιάγραφες - Τιμολόγιο Μελέτης σύμφωνα με την αρ. 174/2019 μελέτη

που συντάχθηκε από το Δήμο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A).

4. Υπολογιστικό φύλλο excel (όπως αυτό έχει αναρτηθεί στα site του Τ.Π.& Δ. και Κ.Α.Π.Ε.)  βάσει

του οποίου προκύπτουν τα αποτελέσματα και το σταθμισμένο κόστος έργου (€/ΚWh) της Μελέτης.

Με χρήση από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς του υπολογιστικού φύλλου θα προκύψει ο

Ανάδοχος της προμήθειας με το χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος επένδυσης (€/ ΚWh). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B).

5. Υποδείγματα οικονομικής προσφοράς τα οποία προκύπτουν από το υπολογιστικό φύλλο και

θα συμπληρώνονται από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα. Αναλυτικά: Υποβάλλονται ως οικονομική

προσφορά σε μορφή PDF  ο πίνακας “Γενικά Δεδομένα”,  σε μορφή PDF  ο πίνακας “Νέα Φ.Σ.”,  σε

μορφή PDF ο πίνακας “Αποτελέσματα” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).

6. Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο  Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).

7. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε).

8. Υποδείγματα εγγυητικής Συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς και εγγυητικής καλής εκτέλεσης

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ).

9. Tο σχέδιο της σύμβασης (ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ζ).

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς

και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και

εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή

μέσω υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας

διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
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Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δεκαπέντε (15)

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο

πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων

υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)

και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής είναι μόνον έγγραφες. Ουδείς Προσφέρων δύναται να

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. Οι απαντήσεις της

Αναθέτουσας Αρχής και τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ και κοινοποιούνται

μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε όσους έχουν υποβάλει αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων

πληροφοριών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στο ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο έξι (6) ημέρες

πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, υπό τον

όρο ότι οι ερωτήσεις ή/και τα αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό

φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην

Αγγλική  γλώσσα μόνο εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Σε περίπτωση

ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί στην Αγγλική

επικρατεί η ελληνική έκδοση - μετάφραση.

(Σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται

στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες
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γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της

σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Επιτρέπεται

η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση

με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από

το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την

σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να

έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454  του Κ.Π.Δ.  και 53  του Κώδικα περί

Δικηγόρων.)

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.

1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας

είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά,

τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Στην παρούσα διαδικασία τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α΄

94).

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι:

Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των

πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις

υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α'  της παρ.  2  του άρθρου 1  του νόμου 4250/2014.

Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.

πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής

κεκυρωμένων αντιγράφων.

Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων
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(Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής

δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς

συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης)

ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.

Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από

αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 36 παρ.  2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα

από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.

Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους

διαγωνιζόμενους.

Ειδικά τα ιδιωτικά έγγραφα (σε όποιο σημείο της διαδικασίας κι αν υποβάλλονται), γίνονται αποδεκτά

και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,  σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά

τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό

φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους

εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
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στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της

ένωσης),

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το

ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής

διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά

ή μερικά εντός τριών (3) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η έκδοση των εγγυητικών επιστολών θα γίνεται σύμφωνα με τα υποδείγματα εγγυητικών επιστολών

όπως αυτά δίνονται στο παράρτημα ΣΤ της παρούσης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα

σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων

συμβάσεων.

Βασική προϋπόθεση συμμέτοχης όλων των παραπάνω περιπτώσεων αποτελεί το κριτήριο να ασκούν

δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (παραγωγή ή/και εμπορία φωτιστικού

εξοπλισμού)  και είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιοτεχνικά ή εμπορικά ή βιομηχανικά μητρώα

που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους (σύμφωνα με το α. 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016).

Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων η παραπάνω προϋπόθεση ισχύει για όλα τα μέλη

αυτών.
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Επιπλέον η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της

διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς

από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της

προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης

μελέτης.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Απαιτείται να

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον κηρυχθούν ως ο ανάδοχος της προμήθειας και προ

της υπογραφής της σύμβασης και να συσταθεί κοινοπραξία με ένα μοναδικό Α.Φ.Μ., και με ελάχιστο

χρόνο διάρκειας λειτουργίας αυτής τα δέκα (10) Έτη και σε κάθε περίπτωση καθ’ όλη τη

προβλεπόμενη από την διακήρυξη διάρκεια εγγυητικής ευθύνης του Αναδόχου για την συντήρηση,

εγγύηση, καλή λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών και επειδή η περιβολή αυτής της νομικής

μορφής είναι αναγκαία για την  ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον σύμφωνα με το άρθρο 19

παρ. 4 του ν.4412/2016.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής

(σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα ΣΤ της παρούσας), ποσού εξήντα οχτώ χιλιάδων

διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (68.282,46 ευρώ), σύμφωνα με την παρ. 1 α.

72 του ν. 4412/2016, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας,

μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής

εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά:

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης

επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
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ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής

Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και

γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα

35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται.

Για τα προηγούμενα στάδια  της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους

συμμετέχοντες  στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη

ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει  ασκηθεί ενδικοφανής

προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η  προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς

προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει  λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών

ή αυτά έχουν  απορριφθεί αμετακλήτως.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει,  αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3

έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του

οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το

ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
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13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.  3) ή ηθική

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L  309  της 25.11.2005,  σ.  15),  η οποία ενσωματώθηκε στην

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

(Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη

καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη

καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ

αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις)

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου

του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)

και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά

στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή

την εθνική νομοθεσία ή/και

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,  οι

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο

και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους (άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ).

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και

δεσμευτική ισχύ.

2.2.3.3 Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α)  εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.  2  του άρθρου 18  του ν.

4412/2016,
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο

οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την

προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του

λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,

την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α)  έως (θ)   η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
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2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του

ν. 4412/2016.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα

διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

Για την διασφάλιση της καλής εκτέλεσης της προμήθειας από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς,

καθώς επίσης λόγω του ειδικού αντικειμένου αυτής, για την διασφάλιση της Αναθέτουσας η οποία

θα προβεί σε μακροχρόνιο (10ετή) δανεισμό μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και της

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων καθώς και  για την  παροχή  δεκαετούς  εγγυητικής

ευθύνης  από  τους  υποψηφίους  οικονομικούς φορείς, απαιτείται  η  κάλυψη  των ελαχίστων

κριτηρίων επιλογής όπως αυτά αποτυπώνονται κατωτέρω:

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

2.2.4.1 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης

απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα

συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας  (παραγωγή η εμπορία φωτιστικού εξοπλισμού).

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται

να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι

σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό

ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι

προσφέροντες διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την παρούσα

διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού):

2.2.5.1 Να προσκομίσουν όλα τα φορολογικά έντυπα δηλώσεων για κάθε μορφή εταιρείας, όπως

αυτά προβλέπονται από τον Ν.4172/2013 & 4308/2014 για τις οικονομικές χρήσεις 2017, 2018, 2019

δηλαδή θα πρέπει να προσκομίσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις αντίστοιχες

δημοσιεύσεις τους,  για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 όπως προβλέπονται από τους  Ν.4308/2014

άρθρο 16 & Ν.2190/1920 και όπως προβλέπονται από τους ειδικούς, για κάθε νομική μορφή

εταιρείας, νόμους, έτσι ώστε η Αναθέτουσα να διαπιστώσει ότι διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο

εργασιών για τις τρεις προηγούμενες χρήσεις (ήτοι 2017, 2018, 2019) ο οποίος θα πρέπει να καλύπτει

το διπλάσιο του ύψους του προϋπολογισμού της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

[Ο ''γενικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα. Ο

ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που συμπληρώνεται στα συγκεκριμένα πεδία από την A.A. δεν

υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες

περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των αγαθών (πρβλ.

άρθρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016)]

2.2.5.2 Να δηλώνεται και να αποδεικνύεται ως ορίζεται στην παρούσα κατωτέρω, από τον υποψήφιο

οικονομικό φορέα ότι ο ''ειδικός'' κύκλος εργασιών (σχετικός με το αντικείμενο της σύμβασης) για τις

τρεις προηγούμενες χρήσεις (ήτοι 2017, 2018, 2019) ο οποίος θα πρέπει να καλύπτει αθροιστικά το

διπλάσιο του ύψους του προϋπολογισμού της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 (Ο ''ειδικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη

σύμβαση).

2.2.5.3. Για  την ασφάλεια εκτέλεσης της σύμβασης και για την απρόσκοπτη υλοποίηση της

επένδυσης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν κεφάλαιο (μετοχικό ή εταιρικό ή ατομικό)

καθώς και σύνολο ιδίων κεφαλαίων για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 με μέσο όρο τριετίας ίσο ή

μεγαλύτερο του 1.000.000,00 €.

2.2.5.4 Να βεβαιώνεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό, η πιστοληπτική ικανότητα του διαγωνιζόμενου οικονομικού

φορέα ίση τουλάχιστον με το 100% του ύψους του ποσού του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) κατά την

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης σε κατάλληλο

επίπεδο ποιότητας καθώς και την απαιτούμενη φερεγγυότητα τήρησης της 10ετους εγγυητικής
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ευθύνης καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών στην παρούσα διαδικασία σύναψης

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού):

2.2.6.1 Να αναφέρουν λίστα με τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών του ίδιου αντικειμένου

(Προμήθεια &  εγκατάσταση φωτιστικών LED  καθώς και  βραχιόνων στήριξης και προμήθεια

λαμπτήρων τύπου LED κατάλληλων για χρήση φωτισμού οδών και κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων)

τις οποίες έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της προηγουμένης τριετίας, έτσι ώστε η υπηρεσία να

διαπιστώσει την ικανότητα του Οικονομικού Φορέα να καλύψει το μέγεθος της συγκεκριμένης

προμήθειας για όλα τα προς προμήθεια είδη.

Από την λίστα θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας έχει προμηθεύσει κατά τη διάρκεια

της  προηγουμένης τριετίας (2017,2018,2019) τουλάχιστον το διπλάσιο του συνολικού αριθμού των

φωτιστικών σωμάτων τύπου LED  του ιδίου αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης και  των

βραχιόνων στήριξης καθώς επίσης και το διπλάσιο του συνολικού αριθμού των λαμπτήρων

οδοφωτισμού LED του ιδίου αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης.

Επιπλέον ειδικώς για την απόδειξη της τήρησης εγγυητικής ευθύνης καλής λειτουργίας απαιτούνται

να προσκομισθούν βεβαιώσεις τήρησης εγγυητικής ευθύνης καλής λειτουργίας (π.χ. εγγύησης /

εγγυημένης λειτουργίας / συντήρησης) που να καλύπτουν κατά την προηγούμενη τριετία (2017, 2018,

2019) το σύνολο του αριθμού φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και λαμπτήρων LED του ιδίου

αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης.

2.2.6.2 Για την κάλυψη των αναγκών της ορθής υλοποίησης της προμήθειας, καθώς επίσης και για

την άμεση κάλυψη πιθανών αστοχιών κατά την χρονική περίοδο της εγγύησης των προσφερόμενων

φωτιστικών και λαμπτήρων (ελάχιστη απαίτηση εγγύησης καλής λειτουργίας 10 ετών), όπως και για

την χρονική διάρκεια της απαίτησης παροχής ανταλλακτικών (ελάχιστη απαίτηση 5 έτη μετά το πέρας

του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας των φωτιστικών), απαιτείται κατά την υποβολή

προσφοράς να δηλώνεται από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα ότι θα διαθέτει επαρκείς κτιριακές

εγκαταστάσεις κατά προτίμηση εντός της Ελληνικής Επικράτειας, με όλες τις απαιτούμενες υποδομές

ανάλογες με το μέγεθος της προμήθειας (χώροι αποθήκευσης, χώροι-σημεία σέρβις των προϊόντων

κλπ.), τις οποίες θα χρησιμοποιήσει εφ’ όσον ανακηρυχθεί Ανάδοχος της Προμήθειας, και σε κάθε

περίπτωση με δυνατότητα ανταπόκρισης  για  άμεση κάλυψη παροχής σέρβις - ανταλλακτικών προς

την Αναθέτουσα εντός 48 ωρών, το αργότερο, από την αναγγελία του προβλήματος.

Στην ίδια δήλωση ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται ότι  θα διατηρεί τις εν λόγω

εγκαταστάσεις για διάρκεια τουλάχιστον 10 ετών όσο δηλαδή θα διαρκέσει η συμβατική υποχρέωση

συντήρησης σε κατάσταση ορθής λειτουργίας των εγκατεστημένων φωτιστικών (Διευκρινίζεται ότι η

διάρκεια ζωής των φωτιστικών σωμάτων λαμβάνεται ίση με 15 έτη σύμφωνα με την αρ. πρωτ.

46/7094/30.03.2011 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Ελάχιστο εμβαδόν

κάλυψης των αναγκών συντήρησης των υπό προμήθεια προϊόντων ορίζεται στα 100m2 ανά 1.000

τεμάχια φωτιστικών σωμάτων (όπως προκύπτει από τον ελάχιστο όγκο ανά φωτιστικό σώμα).
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2.2.6.3 Ο οικονομικός φορέας, για την υλοποίηση και εκτέλεση της προμήθειας, δύναται να

χρησιμοποιήσει υπεργολάβους. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την

Αναθέτουσα, είναι όμως υποχρεωμένοι να τηρούν όλα όσα αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη.

Ο οικονομικός φορέας ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου,

των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. Σε κάθε περίπτωση χρήσης ή μη υπεργολάβου για την

εγκατάσταση του φωτιστικού εξοπλισμού απαιτείται η ύπαρξη άδειας Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας

σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141/Α.

2.2.6.4 Τα προσφερόμενα είδη για τα οποία απαιτείται να βεβαιώνεται η καταλληλότητα αυτών

επαληθευμένη από τις τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά:

- Εργαστηριακών ελέγχων κατά το Πρότυπο LM80.

- Εκθέσεις Μετρήσεων κατά τα Πρότυπα IES-LM-79-08 (2008) και EN 13032-1 (2005-03-11).

- Φωτοτεχνικές μελέτες από αναγνωρισμένο φορέα, έτσι ώστε να προκύπτει ότι καλύπτονται

οι απαιτήσεις φωτισμού κατά το πρότυπο ΕΝ 13201 για τις τυπικές οδούς όπως αυτές

απεικονίζονται στην Μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Α) της παρούσης  διακήρυξης.

- Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE (765/2008/ΕΚ) τα οποία θα φέρουν το όνομα του

κατασκευαστή του τελικού προϊόντος ή το όνομα του υποψήφιου προμηθευτή (εξουσιοδοτημένου

αντιπρόσωπου εφ' όσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο κατασκευαστής 765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο

30 παρ.1), ο οποίος καθίσταται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την διακίνηση των προϊόντων

εντός της αγοράς της Ε.Ε., κατά EMC 2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU έτσι ώστε να διασφαλίζεται

πλήρως η ασφαλή λειτουργία αυτών.

- Πιστοποιητικό του κατασκευαστή των τελικών προσφερόμενων προϊόντων, το οποίο θα

πιστοποιεί ότι συμμορφώνονται με τον ευρωπαϊκό κανονισμό RoHS, για περιορισμό χρήσης

ορισμένων επικινδύνων ουσιών.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν (επί ποινή

αποκλεισμού) να συμμορφώνονται με:

2.2.7.1 Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού αποτελεί ότι οι

υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιχειρήσεων

Ενεργειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βάσει της

ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/06.07.2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ.Β’ 2672), καθώς και ότι  για  τα

προσφερόμενα φωτιστικά και λαμπτήρες οι υποψήφιοι οικονομικοί φορές θα πρέπει να

αποδεικνύουν την συμμετοχή τους σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (όπως

προβλέπεται από το Ν.2939/2001 & την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103) για τις συγκεκριμένες

κατηγορίες των διαγωνιζόμενων προϊόντων (φωτιστικά είδη, λαμπτήρες & συσκευασίες) καθώς
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επίσης και την υποχρέωση απόδειξης της εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών  (ΕΜΠΑ) του

Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με το άρθρο 17 της παραπάνω Κ.Υ.Α. με τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ)

από εγκεκριμένο από το Υπουργείο σύστημα, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ.

82Α). Η παρούσα προϋπόθεση ισχύει για όλους ανεξαρτήτως τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με

το ΦΕΚ Τεύχος Β’ αρ. Φύλλου 538/22/02/2017 “Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 181504/2016 υπουργικής

απόφασης” βάση της οποίας “το  πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. εντάσσεται στα στοιχεία που

απαιτούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ως προϋπόθεση για την

διάθεση ενός προϊόντος στην Ελληνική αγορά και διασφαλίζει στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.

4412/2016 το δικαίωμα συμμετοχής των παραγωγών - διακινητών ΗΗΕ σε δημόσιους διαγωνισμούς

όπως αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα.

2.2.7.2  Ο κατασκευαστικός οίκος των τελικών προσφερόμενων υλικών απαιτείται να διαθέτει

πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 από το οποίο θα προκύπτει το

σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο.

2.2.7.3  Ο κατασκευαστικός οίκος των τελικών προσφερόμενων υλικών απαιτείται να διαθέτει

πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015 από τα οποία θα προκύπτει το σχετικό

με τον διαγωνισμό αντικείμενο.

2.2.7.4  Ο κατασκευαστικός οίκος των τελικών προσφερόμενων υλικών απαιτείται να διαθέτει

πιστοποιητικό υγείας και ασφαλείας στην εργασία ISO OHSAS 18001 από τα οποία θα προκύπτει το

σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο.

2.2.7.5  Ο υποψήφιος στο διαγωνισμό οικονομικός φορέας (όταν αυτός δεν είναι ο κατασκευαστής

του τελικού προσφερόμενου προϊόντος)  απαιτείται να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης

διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 από τα οποία θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό

αντικείμενο.

2.2.7.6  Ο υποψήφιος στο διαγωνισμό οικονομικός φορέας (όταν αυτός δεν είναι ο κατασκευαστής

του τελικού προσφερόμενου προϊόντος)  απαιτείται να διαθέτει πιστοποιητικό περιβαλλοντικής

διαχείρισης EN ISO 14001:2015 από τα οποία θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο.

2.2.7.7  Ο υποψήφιος στο διαγωνισμό οικονομικός φορέας ((όταν αυτός δεν είναι ο κατασκευαστής

του τελικού προσφερόμενου προϊόντος)  απαιτείται να διαθέτει πιστοποιητικό υγείας και ασφαλείας

στην εργασία ISO OHSAS 18001 από τα οποία θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των

δεσμών τους με αυτούς.  Στην περίπτωση αυτή,  αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
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αναγκαίους πόρους,  με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των

οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία,

οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες

ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν

λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την

εκτέλεση της σύμβασης.

 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

ΙΙ. Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας –οικονομικής

επάρκειας

1. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ

(άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας,

μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά,

ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να

αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή

τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη

της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόμιση των

κάτωθι:

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο

προσφέρων,   περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή,  µε την οποία θα αναλαμβάνει την

υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του αντικειμένου του

διαγωνισμού στο οποίο αφορά η δάνεια εμπειρία µε τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση

του παρόντος διαγωνισμού.

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο

προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί συνεργασίας µε τον προσφέροντα

διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου του

διαγωνισμού και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις της διακήρυξης για τις υπηρεσίες στις οποίες

αφορά η δάνεια εμπειρία.

2.  Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας:  Σύμφωνα με το άρθρο 63  της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ

(άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της οικονομικής
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επάρκειας μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην

προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.

 Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να  αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη διάθεσή τους,

τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων

αυτών.

Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση

των κάτωθι:

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο

προσφέρων,   περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή,  με την οποία θα αναλαμβάνει την

υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης

της σύμβασης

β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο

προσφέρων,   περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή,  με την οποία θα αναλαμβάνει την

υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Διευκρίνιση: Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του

διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία

υποβολής των προσφορών.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω  Υπεύθυνες Δηλώσεις

Ν.1599/1986 (Α΄75),   [πλην του Ε.Ε.Ε.Σ ο τρόπος υποβολής  και υπογραφής του οποίου περιγράφεται

στην διακήρυξη σύμφωνα με το νόμο] υπογράφουν :

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος η το εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, όταν το νομικό

πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται  από τον

Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορά κάθε μέλος

που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Οι παρέχοντες δάνεια εμπειρία υποχρεούνται στη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου

Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του Προσφέροντος.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από

τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων
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2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα

Παράρτημα Δ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ)

2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες

του Παραρτήματος 1.

[Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος

ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.

Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία  Promitheus

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής

σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)].

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

των προσφορών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το

οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού

φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου

του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά

την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
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συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

· οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

· οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την

υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της

υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην

ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.

Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986

(Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν

βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις που περιγράφονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν4412/2016 για

τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.  Στην περίπτωση

ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών φορέων απαιτείται η προσκόμιση των παραπάνω

από όλα τα μέλη αυτών.

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής

του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 100 από 156

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους

απασχολούμενους και αμειβόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του

συμμετέχοντος, εφόσον υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής από την πλευρά της

ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους αυτούς.

Για την τεκμηρίωση της ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα πρέπει να υποβληθούν:

(1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/1986 (ή σύμφωνα με τις διατάξεις κάθε Χώρας) στην οποία θα

δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης

καταβολής από την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους απασχολούμενούς της και ότι

δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση

των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

 (2) τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχείρησης από όλους τους ασφαλιστικούς

φορείς που δηλώνονται στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν

υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.

Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν

προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία

Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet).

Στην περίπτωση ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών φορέων απαιτείται η προσκόμιση

των παραπάνω από όλα τα μέλη αυτών.

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου

που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του

ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς

να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
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έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή

εμπορικού οργανισμού του κράτους -  μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και

2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις

καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου

81 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών φορέων απαιτείται η προσκόμιση

των παραπάνω από όλα τα μέλη αυτών.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στις υπό-παραγράφους γ, δ,

ε, στ, ζ, η, θ της παραγράφου 2.2.3.4 λόγοι αποκλεισμού.

Στην περίπτωση ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών φορέων απαιτείται η προσκόμιση

των παραπάνω από όλα τα μέλη αυτών.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο

προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,

από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των

μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία

αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες

πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η

ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30

(τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της

έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,

από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με

αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο

μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της

προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
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προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την

υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της

δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των

μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη

δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν

τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με

1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.

Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι

αυτοί δεν της είναι γνωστοί.

Στην περίπτωση ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών φορέων απαιτείται η προσκόμιση

όλων των παραπάνω δικαιολογητικών από όλα τα μέλη αυτών.

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να

αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η

εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω,  πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για

την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»

στ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών φορέων απαιτείται η προσκόμιση

όλων των παραπάνω δικαιολογητικών από όλα τα μέλη αυτών.

B.2. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.4  οι

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

Για την παράγραφο 2.2.4.1 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής

δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή

Βιομηχανικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί

φορείς προσκομίζουν Πιστοποιητικό του οικείου Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή Βιομηχανικού

επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα  καθώς επίσης και

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος, όπου θα αναφέρει ότι κατά την ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού παραμένει εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας
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καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο

μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό

ανάθεση σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,

σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.5 (απόδειξη

της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς

προσκομίζουν αντίστοιχα επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

Για την παράγραφο 2.2.5.1. οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν όλα τα φορολογικά έντυπα

δηλώσεων  για κάθε μορφή εταιρείας, όπως αυτά προβλέπονται από τον Ν.4172/2013 & 4308/2014

για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019. Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις τους,  για τις χρήσεις 2017, 2018,

2019 όπως προβλέπονται από τους  Ν.4308/2014  άρθρο 16, Ν.2190/1920.

Αναλυτικά: Οι προσωπικές εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές κ.λ.π)  που τηρούν απλογραφικά βιβλία

υποχρεούνται να προσκομίσουν για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 τις υποβληθείσες  δηλώσεις

αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος εντύπων Ε3 που προβλέπεται  από την φορολογική

νομοθεσία για κάθε χρήση.  Τα νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π) για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019

πρέπει να προσκομίσουν τα έντυπα φορολογίας εισοδήματος Ν. Όλες οι  προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε.,

Ε.Ε., ατομικές κ.λ.π), για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 θα πρέπει να προσκομίσουν κατάσταση

λογαριασμού αποτελεσμάτων, έντυπο Β.6. σύμφωνα με  τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ν.4308/2014 άρθρο 16 παρ. 8. Οι  προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές κ.λ.π)  που τηρούν

διπλογραφικά βιβλία υποχρεούνται να προσκομίσουν για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 τις

υποβληθείσες δηλώσεις αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος εντύπων Ε3 που

προβλέπεται  από την φορολογική νομοθεσία για κάθε χρήση.  Τα νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π)

για τις  χρήσεις 2017, 2018, 2019 πρέπει να προσκομίσουν τα έντυπαφορολογίας εισοδήματος Ν. Όλες

οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές κ.λ.π), πρέπει να προσκομίσουν για τις χρήσεις 2017,

2018, 2019, ισολογισμό κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σύμφωνα με  τα Ελληνικά Λογιστικά

Πρότυπα Ν.4308/2014 άρθρο 16 παρ. 3, 4, 5, 6, 7.

Τα νομικά πρόσωπα Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.  υποχρεούνται να προσκομίσουν για τις χρήσεις 2017, 2018,

2019 τις υποβληθείσες δηλώσεις αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος εντύπων Ε3 που

προβλέπεται  από την φορολογική νομοθεσία για κάθε χρήση. Για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019 πρέπει

να προσκομίσουν τα έντυπα φορολογίας εισοδήματος Ν. Όλα τα νομικά πρόσωπα για τις χρήσεις
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2017, 2018, 2019 υποχρεούνται να προσκομίσουν ισολογισμό κατάσταση λογαριασμού

αποτελεσμάτων σύμφωνα με  τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 4308/2014 άρθρο 16 παρ. 3, 4, 5, 6, 7.

Τα νομικά πρόσωπα  Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.  υποχρεούνται να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του

νομίμου εκπροσώπου η οποία θα αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον νόμο η

δημοσίευση και ανάρτηση  των Ισολογισμών της εταιρείας στην ιστοσελίδα του ΓΕ.Μ.Η.,  για τις

χρήσεις 2017, 2018, 2019 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στην περίπτωση ενώσεων – συμπράξεων - κοινοπραξιών οικονομικών φορέων απαιτείται η

προσκόμιση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών καθώς και της υπεύθυνης δήλωσης από όλα τα

μέλη αυτών.

Για την παράγραφο 2.2.5.2. οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα

δηλώνεται από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα ότι  ο ειδικός κύκλος εργασιών (σχετικού με το

αντικείμενο της σύμβασης) καλύπτει αθροιστικά το διπλάσιο του ύψους  του προϋπολογισμού της

προμήθειας  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019. Η παραπάνω

δήλωσή θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια πώλησης) τα οποία

τεκμηριώνουν το ύψος του ειδικού κύκλου εργασιών.

Για την παράγραφο 2.2.5.3. οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Βεβαιώσεις  Ορκωτού Λογιστή από

τις οποίες θα προκύπτει το ύψος του κεφαλαίου (μετοχικού ή εταιρικού ή ατομικού, ανάλογα με την

μορφή της εταιρείας) καθώς και το ύψος του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων του οικονομικού φορέα

για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019. Οι παραπάνω Βεβαιώσεις πρέπει να απευθύνονται προς την

Αναθέτουσα για την συγκεκριμένη προμήθεια.

Για την παράγραφο 2.2.5.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος της

χώρας, ή άλλου αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος της Ε.Ε. με το ύψος σε ευρώ της

πιστοληπτικής τους ικανότητας  του υποψήφιου οικονομικού φορέα και ότι αυτό ισχύει κατά την

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Β.4. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.6. (απόδειξη

της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν

αντίστοιχα επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

Για την παράγραφο 2.2.6.1 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποδεικτικά προμήθειας -

βεβαιώσεις ή πρωτόκολλα παραλαβής, εγκατάστασης και καλής λειτουργίας – βεβαιώσεις καλής

εκτέλεσης τα οποία θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια πώλησης), από

συμβάσεις προμήθειας του ιδίου αντικειμένου της παρούσας σύμβασης οι οποίες έχουν εκτελεστεί

από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα καθώς και βεβαιώσεις / σχετικά έγγραφα απόδειξης τήρησης

της εγγυητικής ευθύνης / συντήρησης.

Οι παραδόσεις αποδεικνύονται :
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Ι. Εάν ο αποδέκτης είναι Αναθέτουσα Αρχή με πιστοποιητικά – βεβαιώσεις/πρωτόκολλα παραλαβής

τα οποία έχουν εκδοθεί - θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.

ΙΙ. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με υπεύθυνη Δήλωση - βεβαίωση του αγοραστή η οποία

θα συνοδεύεται από αποδεικτικό του τόπου εγκατάστασης - βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής,

εγκατάστασης και καλής λειτουργίας - των φωτιστικών και λαμπτήρων κατάλληλων για χρήση

φωτισμού οδών και κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων και βραχιόνων στήριξης από τον τελικό

αποδέκτη της προμήθειας και εγκατάστασης.

Τα ανωτέρω αποδεικτικά θα συνοδεύουν την αναλυτική λίστα με τις κυριότερες παραδόσεις από

συμβάσεις προμηθειών του ίδιου αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης “Προμήθεια φωτιστικών

και λαμπτήρων τύπου LED κατάλληλων για χρήση φωτισμού οδών και κοινόχρηστων εξωτερικών

χώρων” τις οποίες έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της  προηγουμένης τριετίας, έτσι ώστε η

Αναθέτουσα να διαπιστώσει την ικανότητα και αξιοπιστία του Οικονομικού Φορέα να καλύψει το

μέγεθος της συγκεκριμένης προμήθειας. Στην παραπάνω λίστα να αναφέρεται αναλυτικά: ο

αγοραστής, ο τελικός αποδέκτης της προμήθειας και ο τόπος εγκατάστασης, η ημερομηνία παράδοσης

των προϊόντων, ο αριθμός του παραστατικού πώλησης,  η αξία σε € χωρίς ΦΠΑ, η ποσότητα σε τεμάχια

των φωτιστικών,  των βραχιόνων και των λαμπτήρων LED,  ο τύπος και περιγραφή των

προμηθευόμενων ειδών έτσι ώστε να προκύπτει η υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών φωτιστικών,

βραχιόνων και λαμπτήρων τύπου LED κατάλληλων για χρήση φωτισμού οδών και κοινόχρηστων

εξωτερικών χώρων και να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας έχει προμηθεύσει

κατά τη διάρκεια της προηγουμένης τριετίας τουλάχιστον το διπλάσιο του συνολικού αριθμού των

φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και βραχιόνων του ιδίου αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης

καθώς επίσης και το διπλάσιο του συνολικού αριθμού των λαμπτήρων LED του ιδίου αντικειμένου της

παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική ευθύνη αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις / πιστοποιητικά

/ πρωτόκολλα εγγύησης / συντήρησης για το χρονικό διάστημα που αντίστοιχα καλύπτουν.

Για την παράγραφο 2.2.6.2 Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα προσκομίσει ΥΔ κατά την υποβολή

προσφοράς στην οποία θα δηλώνεται η δέσμευση για πλήρωση της απαίτησης του 2.2.6.2.  της

διακήρυξης σε περίπτωση ανάδειξης αυτού ως οριστικού αναδόχου, με  έγγραφη περιγραφή –

αναφορά στον τρόπο και τα μέσα ανταπόκρισης εντός 48 ωρών. Σε απόδειξη του περιεχομένου της ΥΔ

θα προσκομίζονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα χαρακτηριστικά ήτοι

ενδεικτικά εμβαδόν, διεύθυνση, άδεια χρήσης ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η κατά νόμο

χρήση των εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της παρούσας διακήρυξης. Επίσης θα προσκομισθούν

νομιμοποιητικά έγγραφα των εγκαταστάσεων (ενδεικτικά αναφέρουμε τίτλοι κτήσης ή προσύμφωνο

ή συμφωνητικό ενοικίασης ή σχετικό έγγραφο ιδιοκτησίας ή  έγγραφο μελλοντικής παραχώρησης

χρήσης αυτών  ή άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο κατά την

κρίση του υποψηφίου) καθώς επίσης και θεωρημένο σχέδιο – κάτοψης των κτιριακών

εγκαταστάσεων, βάσει των οποίων η Αναθέτουσα αρχή θα μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη των
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απαιτούμενων υποδομών καθώς και την Νόμιμη χρήση αυτών, τις οποίες θα διαθέτει ο υποψήφιος

οικονομικός φορέας για την κάλυψη των αναγκών της προμήθειας και για χρονικό διάστημα 10 ετών

από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης,  αλλά και κάθε στοιχείο αποδεικτικό της

ανταπόκρισης εντός 48 ωρών. Όταν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν είναι ο ιδιοκτήτης των

εγκαταστάσεων οι οποίες έχουν δηλωθεί, απαιτείται και  Υ.Δ. από τον ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεων

στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται εφ’ όσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας αναδειχθεί ως

οριστικός ανάδοχος της προμήθειας να παραχωρήσει τις απαιτούμενες από την σύμβαση

εγκαταστάσεις και για χρονικό διάστημα 10 ετών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης

και ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται για τον χώρο είναι αληθή και ακριβή. Στην περίπτωση

ενώσεων-συμπράξεων-κοινοπραξιών οικονομικών φορέων απαιτείται η παραπάνω υπεύθυνη

δήλωση να είναι υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη αυτών.

Για την παράγραφο 2.2.6.3 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σε κάθε περίπτωση χρήσης ή μη

υπεργολάβου άδεια Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141/Α.

Επιπλέον στην περίπτωση χρήσης υπεργολάβου για την εκτέλεση της εγκατάστασης του φωτιστικού

εξοπλισμού οι οικονομικοί φορείς εκτός από την άδεια Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας σύμφωνα με το

Π.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141/Α του υπεργολάβου, προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου

θεωρημένη από Αρμόδια αρχή στην οποία θα  δηλώνεται ότι: αποδέχεται να εγκαταστήσει ως

υπεργολάβος του Αναδόχου οικονομικού φορέα τα φωτιστικά σώματα της προμήθειας στα σημεία τα

οποία θα του υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας.

Για την παράγραφο 2.2.6.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Α. Επίσημες εκθέσεις εργαστηριακών ελέγχων κατά το Πρότυπο LM80 των διόδων φωτοεκπομπής

(LED) τους οποίους χρησιμοποιούν τα προσφερόμενα φωτιστικά και λαμπτήρες.

Β. Επίσημη Έκθεση Μετρήσεων του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα, η οποία θα

έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο η οποία θα συνοδεύεται από σχετική Βεβαίωση του

Εργαστηρίου, βάσει της οποίας θα πιστοποιείται ο κωδικός ονομασίας του κάθε προσφερόμενου

φωτιστικού και λαμπτήρα καθώς και η συνολική ενεργός ισχύς (W) του φωτιστικού συστήματος

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα: IES-LM-79-08 (2008) & EN 13032-1 (2005-03-11).

Γ. Επίσημη Έκθεση Μετρήσεων του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα, η οποία θα

έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο η οποία θα συνοδεύεται από σχετική Βεβαίωση του

Εργαστηρίου, βάσει της οποίας θα πιστοποιείται ο κωδικός ονομασίας του κάθε προσφερόμενου

φωτιστικού και λαμπτήρα καθώς και η συνολική φωτεινή ροή (σε Lumen)  του φωτιστικού συστήματος

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα: IES-LM-79-08 (2008) & EN 13032-1 (2005-03-11).

Δ. Φωτοτεχνικές μελέτες από αναγνωρισμένο φορέα, έτσι ώστε να προκύπτει ότι καλύπτονται οι

απαιτήσεις φωτισμού κατά το πρότυπο ΕΝ 13201 για τις τυπικές οδούς όπως αυτές απεικονίζονται

στην Μελέτη (Παράρτημα Α) της παρούσης  διακήρυξης.
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Ε. Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE (765/2008/ΕΚ) τα οποία θα φέρουν το όνομα του

κατασκευαστή του τελικού προϊόντος ή το όνομα του υποψήφιου οικονομικού φορέα

(εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου εφ' όσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο κατασκευαστής του

τελικού προσφερόμενου προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό 765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο 30 παρ.1),

ο οποίος καθίσταται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την διακίνηση των προϊόντων εντός της αγοράς

της Ε.Ε., κατά EMC 2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ασφαλής

λειτουργία αυτών και αναλυτικότερα να συμμορφώνονται με τα πρότυπα (standards) ασφαλούς

λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Tο φωτιστικό καθώς επίσης και το τροφοδοτικό αυτού πρέπει να συμμορφώνονται με όλα  τα

απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ σύμφωνα με το ΦΕΚ 4607/13.12.2019: EN 60598-2-3, EN 55015,

EN 61547, EN 62471 (σύμφωνα με το table IEC 62471-2, IEC 62778), EN 61547, EN 61000-3-2, EN

61000-3-3, EN 62493, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η

ασφαλής   λειτουργία του φωτιστικού (ΦΕΚ 4607/13.12.2019).

Ο λαμπτήρας πρέπει να συμμορφώνεται με όλα τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα: EN 55015, EN

61547, EN 62471, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471 έτσι ώστε να διασφαλίζεται

πλήρως η ασφαλής   λειτουργία του λαμπτήρα.

Από τα πιστοποιητικά CE θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προκύπτει το όνομα του εργαστήριου

στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι καθώς και ο ειδικός αριθμός εργαστηριακού

ελέγχου (test report number) των προσφερόμενων φωτιστικών και λαμπτήρων έτσι ώστε η

Αναθέτουσα να προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο διαπίστευσης των παραπάνω προτύπων για το κάθε

προσφερόμενο είδος φωτιστικού και λαμπτήρα.

Επιπλέον απαιτείται για τα εργαστήρια στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι συμμόρφωσης με

τα παραπάνω πρότυπα ΕΝ των πιστοποιητικών CE, η προσκόμιση διαπίστευσης κατά ISO/IEC 17025

από ανεξάρτητο φορέα διαπίστευσης.

ΣΤ. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή των τελικών προσφερόμενων προϊόντων, η οποία

πιστοποιεί ότι τα προσφερόμενα φωτιστικά και λαμπτήρες LED συμμορφώνονται με τον ευρωπαϊκό

κανονισμό RoHS, για περιορισμό χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών (σύμφωνα με την οδηγία

2011 / 65 / ΕΕ, κατά IEC 62321).

Β.5. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.7. (Πρότυπα

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης) οι προσφέροντες οικονομικοί

φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

Για την παράγραφο 2.2.7.1 Για την απόδειξη εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών

Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βάσει της ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/06.07.2018

Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ.Β’ 2672) απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του Οικονομικού

φορέα. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν και βεβαίωση συμμετοχή τους σε
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εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (όπως προβλέπεται από το Ν.2939/2001 & την

Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103 για τις συγκεκριμένες κατηγορίες των διαγωνιζόμενων

προϊόντων (φωτιστικά είδη, λαμπτήρες & συσκευασίες) καθώς επίσης και το πιστοποιητικό εγγραφής

τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με το άρθρο 17 της παραπάνω

Κ.Υ.Α. με τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο σύστημα,

σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α). Η παρούσα προϋπόθεση ισχύει για

όλους ανεξαρτήτως τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ αρ. Φύλλου

538/22/02/2017 “ Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 181504/2016 υπουργικής απόφασης” βάσει της οποίας

“το  πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. εντάσσεται στα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις

σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ως προϋπόθεση για την διάθεση ενός προϊόντος στην

Ελληνική αγορά και διασφαλίζει στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4412/2016 το δικαίωμα συμμετοχής

των παραγωγών - διακινητών ΗΗΕ σε δημόσιους διαγωνισμούς  όπως αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα.

Για την παράγραφο 2.2.7.2 οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό

διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 του κατασκευαστικού οίκου του τελικού

προσφερόμενου προϊόντος από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο.

Για την παράγραφο 2.2.7.3 οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό

περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015 του κατασκευαστικού οίκου του τελικού

προσφερόμενου προϊόντος από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο.

Για την παράγραφο 2.2.7.4 οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό υγείας και

ασφαλείας στην εργασία ISO OHSAS 18001  του κατασκευαστικού οίκου του τελικού προσφερόμενου

προϊόντος από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον διαγωνισμό αντικείμενο.

Για την παράγραφο 2.2.7.5 οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς (όταν αυτοί δεν είναι ο

κατασκευαστικός οίκος του τελικού προσφερόμενου προϊόντος) προσκομίζουν πιστοποιητικό

διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον

διαγωνισμό αντικείμενο.

Για την παράγραφο 2.2.7.6 οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς (όταν αυτοί δεν είναι ο

κατασκευαστικός οίκος του τελικού προσφερόμενου προϊόντος) προσκομίζουν πιστοποιητικό

περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015 από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον

διαγωνισμό αντικείμενο.

Για την παράγραφο 2.2.7.7 οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς (όταν αυτοί δεν είναι ο

κατασκευαστικός οίκος του τελικού προσφερόμενου προϊόντος)  προσκομίζουν πιστοποιητικό υγείας

και ασφαλείας στην εργασία ISO OHSAS 18001  από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με τον

διαγωνισμό αντικείμενο.

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016 αναγνωρίζονται ισοδύναμα πιστοποιητικά από

οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για

ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη
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δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για

τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι

τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης

ποιότητας ή τα απαιτούμενα βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής

διαχείρισης αντίστοιχα.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την

υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά

την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,  εφόσον αυτή

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή

αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις

τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να

ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα

με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας

με κοστολόγηση του κύκλου ζωής,  σύμφωνα με το άρθρο 87  του ν.  4412/2016.  Η συγκριτική τιμή

προσφοράς όπως ορίζεται εκφράζει το σταθμισμένο  κόστος επένδυσης € ανά ΚWh  του κύκλου ζωής

της επένδυσης σε παρούσες αξίες σύμφωνα με της προβλέψεις στην παράγραφο 1 του άρθρου 87

του ν. 4412/2016.

Συγκεκριμένα λαμβάνει υπόψη ιδίως:

Το κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή ή άλλους χρήστες, όπως: αα) το κόστος που σχετίζεται

με την απόκτηση, ββ) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση, γγ) το κόστος συντήρησης, δδ) το

κόστος τέλους του κύκλου ζωής, όπως το κόστος συλλογής και ανακύκλωσης, ώστε η συνολική

ενεργειακή απόδοση να έχει προτεραιότητα έναντι της ενεργειακής απόδοσης επιμέρους προϊόντων

στο πλαίσιο της ίδιας δέσμης, αγοράζοντας τη δέσμη προϊόντων που πληροί το κριτήριο της ανώτερης

κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης ως εκάστοτε ισχύουν.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Σύμφωνα με το άρθρο Δ παράγραφος Δ2 του Οδηγού Μελετών για τη Βελτίωση της Ενεργειακής

Αποδοτικότητας σε Εγκαταστάσεις Οδοφωτισμού ΟΤΑ Α’& Β’ όπως αυτός αναρτήθηκε από το Τ.Π.&Δ.

και το Κ.Α.Π.Ε. και ισχύει. Επιπλέον γίνεται χρήση του παρακάτω μαθηματικού τύπου στο

υπολογιστικό φύλλο excel (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας)  όπως αυτό αναρτήθηκε από το Τ.Π.&Δ. και

το Κ.Α.Π.Ε., και με χρήση αυτού από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς θα προκύπτει το

Σταθμισμένο κόστος επένδυσης (€/ΚWh).

Το οικονομικό κριτήριο αξιολόγησης κόστους θα υπολογίζεται με τον κάτωθι μαθηματικό τύπο:
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SK = Σταθμισμένο κόστος επένδυσης (€/kWh)
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KEΠΕΝ = Κόστος επένδυσης (€)

t = Χρόνος διάρκειας ζωής (λαμβάνεται ίσο με 15 χρόνια, δηλαδή ελάχιστος χρόνος ζωής πάνω

από 50.000 ώρες/έτος, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση της Προσωρινής Εθνικής Τεχνικής

Προδιαγραφής (ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00 «Ανωδομή Φωτισμού» βάσει της με αριθμ. πρωτ.

ΔΚΠ/οικ.1322/07.09.2016 εγκυκλίου 17 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων),

PV = Παρούσα αξία

ΚΜΕΤΑ  = Ετήσιο κόστος λειτουργίας ΜΕΤΑ (€/έτος)

ΕΠΡΙΝ  = Ετήσια Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ΠΡΙΝ (kWh/έτος)

ΕΜΕΤΑ  = Ετήσια Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ΜΕΤΑ (kWh/έτος).

Η παρούσα αξία μιας μελλοντικής χρηματοροής, F, υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο:

tp
FPV

)1( +
=

Όπου:

F = το κεφάλαιο (€)

p = Επιτόκιο προεξόφλησης (=5%)

Το σταθμισμένο κόστος επένδυσης (SK) και η παρούσα αξία (PV) υπολογίζονται στο Υπολογιστικό

Φύλλο Ενεργειακής Αναβάθμισης Οδοφωτισμού των ΟΤΑ.

Ο παραπάνω τύπος αποτελεί τον ακριβή τρόπο υπολογισμού της συγκριτικής τιμής προσφοράς

σύμφωνα με το άρθρο 86  παράγραφος 13  του Ν.4412/2016.  Η συγκριτική τιμή προσφοράς όπως

ορίζεται εκφράζει το σταθμισμένο  κόστος ανά ΚWh  του κύκλου ζωής της επένδυσης σε παρούσες

αξίες σύμφωνα με της προβλέψεις στην παράγραφο 1 του άρθρου 87.

Ο οικονομικός φορέας με το χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος επένδυσης (€/ΚWh) κηρύσσεται ως

ο Ανάδοχος της Προμήθειας.

Οι προσφερόμενες τιμές βάσει των οποίων θα προκύπτει το κόστος της επένδυσης (ΚΕΠΕΝ) θα πρέπει

να είναι ίσες η χαμηλότερες από τις ενδεικτικές τιμές των προσφερόμενων ειδών όπως αυτές

προσδιορίζονται στην μελέτη (Παράρτημα Α) του τεύχους της διακήρυξης.

Προσφορές που θα φέρουν τιμές υψηλότερες των ενδεικτικών τιμών του προϋπολογισμού της

Μελέτης (όπως αυτές αποτυπώνονται στο Παράρτημα Α) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν

θα αξιολογούνται.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.

Επισημαίνεται ότι, η κατάταξη των προσφορών η οποία προκύπτει από το σύστημα της

πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. δεν λαμβάνεται υπόψη, διότι το σύστημα δεν είναι προσαρμοσμένο

για την επιλογή αναδόχου βάσει του σταθμισμένου κόστους επένδυσης (€/ ΚWh).
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης,

για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα όπως

ορίζεται στο άρθρ. 1 του Ν. 4250/14 και η έλλειψη κάποιου αποτελεί λόγω αποκλεισμού από το

διαγωνισμό.

Δεν μπορεί κανείς να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή ενώσεις

προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί και εταιρεία. Στην

περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές.

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι επικυρωμένες από αρμόδια Αρχή.

Επίσης, επί ποινή αποκλεισμού όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία εμπεριέχονται στον

φάκελο της προσφοράς καθώς και η συσκευασία των δειγμάτων θα φέρουν την φυσική σφραγίδα και

υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης εταιρίας (οποιασδήποτε νομικής μορφής).

Προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν ουσιώδη απόκλιση από

τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές ή υστερούν σε σχέση με αυτές ή θέτουν όρο

αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση

υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά

ψηφιακά (όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα τα οποία βρίσκονται εντός του φακέλου της

Προσφοράς) είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και με ρητή

και ειδική σχετική εντολή. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα

που ορίζει η παρούσα διακήρυξη,  στην Ελληνική Γλώσσα,  σε ηλεκτρονικό φάκελο,  σύμφωνα με τα

αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ.

56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται

στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ)  910/2014  και τις

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής

υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον

στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής

συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν

προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης

δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και

δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα

με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του

ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
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διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης

πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται

για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το

σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και

υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί

ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και

ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]

Εφόσον οι απαιτήσεις της προκήρυξης για την τεχνική και οικονομική προσφορά δεν έχουν

αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει

στην τεχνική και οικονομική του προσφορά, ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά

αρχεία (pdf).

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, τα

δείγματα όλων των προσφερόμενων προϊόντων (βλ. άρθρο 6.5 της παρούσης), καθώς και σε έντυπη

μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11  παρ.  2  του ν.

2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1

παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα

πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από

δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται

σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
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τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να

αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Αναλυτικά:

Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν φυσικό σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου

αναγράφονται τα εξής:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Αριθμός Διακήρυξης

Τίτλος της Προμήθειας: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ”

Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), όπως ορίζεται στο

άρθρο 1.5  της παρούσης.

Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Εντός του φακέλου, περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.

Εξωτερικά στην συσκευασία των δειγμάτων θα αναγράφονται τα εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Αριθμός Διακήρυξης

Τίτλος της Προμήθειας: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ”

Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), όπως ορίζεται στο

Άρθ. 1.5  της παρούσης.

Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν προσκομίσει καθόλου το ανωτέρω φυσικό αρχείο

(δείγματα και φυσικός φάκελος προσφοράς) ή το προσκομίσει εκπρόθεσμα τότε η ηλεκτρονική

προσφορά του δεν αποσφραγίζεται και απορρίπτεται από την ηλεκτρονική διαδικασία του

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται

για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία

περιλαμβάνουν:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου

79 του Ν. 4412/2016 και

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5

και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) της παραγράφου 2.2.9.2., όπως προβλέπεται

στην παρ.5 του άρθρου 79 του Ν.412/2016

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή

αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Δ).

Το Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ)

2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του

Παραρτήματος 1 αυτής. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ., σύμφωνα με

τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πύλη http://www.promitheus.gov.gr.

(http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26c

f_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486

624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61])

Σχετική είναι και η υπ’ αριθμ. 23 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Α της

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η

καταλληλόλητα – Τεχνική επάρκεια του υποψήφιου οικονομικού φορέα καθώς και η καταλληλόλητα

των προσφερόμενων ειδών.

Ειδικότερα εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα “αποδεικτικά μέσα” της παραγράφου 2.2.9.2 εντός

της τεχνικής προσφοράς θα εμπεριέχονται επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:

α) Συμπληρωμένος πίνακας Τεχνικής προσφοράς με τις απαραίτητες πληροφορίες όπως αυτές

φαίνονται στο παρακάτω υπόδειγμά:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Κωδικός Μ.Μ. Ποσότητα Εταιρία ΚατασκευήςΤύπος Μοντέλου

Χρόνος ισχύος προσφοράς:

Χρόνος Παράδοσης:

Χρόνος Εγγύησης:

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται:

- η χώρα κατασκευής και προελεύσεως του τελικού προσφερομένου είδους.

- το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστεί το τελικό υπό προμήθεια είδος, ο τόπος

εγκατάστασης του και το έτος παραγωγής των προσφερόμενων προϊόντων.

- η συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης

- ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη δυνατότητα παροχής

ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία λήξης του χρόνου εγγύησης των

προσφερόμενων φωτιστικών.

γ)    Αναλυτική Τεχνική περιγραφή του κάθε προσφερόμενου είδους σύμφωνα με όσα

προβλέπονται από την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές υλικών που θέτει η παρούσα διακήρυξη

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).

δ) Τα IES αρχεία των προσφερόμενων φωτιστικών και λαμπτήρων LED σε ηλεκτρονική μορφή.

ε) Διαγράμματα διάχυσης φωτός για το κάθε προσφερόμενο προϊόν.

στ)  Όταν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στον διαγωνισμό δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής

των τελικών προσφερόμενων προϊόντων αλλά έμπορος, απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να

προσκομίσει συμβόλαιο αντιπροσώπευσης το οποίο θα έχει συνάψει με τον οίκο κατασκευής των

τελικών προσφερόμενων προϊόντων (φωτιστικών και λαμπτήρων LED), το οποίο θα εμπεριέχει τον

όρο κάλυψης απευθείας από τον κατασκευαστή προς την Αναθέτουσα, οποιασδήποτε αστοχίας και

αν προκύψει κατά τον χρόνο της 10ετους εγγύησης καλής λειτουργίας που δίνεται ανά προϊόν από

τον υποψήφιο οικονομικό φορέα (επικυρωμένο από αρμόδια αρχή ανά χώρα προέλευσης του

κατασκευαστή, το οποίο θα φέρει επίσημη μετάφραση στην Ελληνική από το Υπουργείο Εξωτερικών).

           Στην περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στο διαγωνισμό δεν είναι ο επίσημος

αντιπρόσωπος του οίκου κατασκευής των τελικών προσφερόμενων προϊόντων (φωτιστικών και

λαμπτήρων LED), απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού, η προσκόμιση από αυτόν επίσημης βεβαίωσης

(επικυρωμένη από αρμόδια αρχή, ανά χώρα προέλευσης του κατασκευαστή, η οποία θα φέρει

επίσημη μετάφραση στην Ελληνική από το Υπουργείο Εξωτερικών) κάλυψης απευθείας από τον
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κατασκευαστή προς την Αναθέτουσα οποιασδήποτε αστοχίας και αν προκύψει κατά τον χρόνο της

10ετους εγγύησης καλής λειτουργίας που δίνεται από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα ανά προϊόν.

ζ) Βεβαίωση εξυπηρέτησης (Service) μετά την πώληση προϊόντων καθώς και τεχνικής βοήθειας

εκ μέρους του υποψήφιου οικονομικού φορέα.

η) Επίσημο κατάλογο (prospectus) του υποψήφιου οικονομικού φορέα ο οποίος θα εμπεριέχει

τα προσφερόμενα φωτιστικά και λαμπτήρες, ο οποίος θα αποδεικνύει ότι τα προσφερόμενα είδη είναι

από τα κύρια είδη της δραστηριότητας του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και θα είναι

δημοσιευμένος στο επίσημο site του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα, έτσι ώστε η υπηρεσία να

μπορεί εύκολα να διαπιστώσει την αυθεντικότητα αυτού, καθώς επίσης να διαπιστεύσει τα ειδικά

τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων προϊόντων τα οποία έχουν υποβληθεί εντός του φακέλου

προσφοράς.

θ) Γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή του τελικού προσφερόμενου είδους (φωτιστικά και

λαμπτήρες LED) καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα

οριζόμενα του άρθρου  6.6 (εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας) της παρούσης.

ι) Στην περίπτωση χρήσης υπεργολάβων από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα απαιτείται η

προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου οικονομικού φορέα στην οποία θα αναφέρονται τα

πλήρη στοιχεία του/των υπεργολάβων καθώς και το τμήμα της συμβάσης που προτίθεται να αναθέσει

ως υπεργολαβία σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής

οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στο άρθρο 2.3 της παρούσας

κριτήριο ανάθεσης με χρήση από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς του υπολογιστικού φύλλου

(excel) Παράρτημα Β της παρούσης. Η συγκριτική τιμή προσφοράς όπως ορίζεται εκφράζει το

σταθμισμένο  κόστος επένδυσης € ανά ΚWh  του κύκλου ζωής της επένδυσης σε παρούσες αξίες

σύμφωνα με της προβλέψεις στην παράγραφο 1 του άρθρου 87 του ν. 4412/2016.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς τοποθετώντας στις διαμορφούμενες (ξεκλείδωτες με κίτρινο φόντο)

θέσεις του υπολογιστικού φύλλου (Παράρτημα Β της παρούσης)  την προσφερόμενη τιμή για την

αφαίρεση των φωτιστικών σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού,  την

προσφερόμενη τιμή προμήθειας και εγκατάστασης βραχίονα  (πίνακας Γενικά δεδομένα - θέση Τιμή

Μονάδας σε €), τις προσφερόμενες τιμές ανά φωτιστικό σώμα εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία

και την προσφερόμενη τιμή ανά λαμπτήρα (πίνακας Νέα ΦΣ – θέση Τιμή Μονάδος), καθώς επίσης και

τα ποιοτικά στοιχεία απόδοσης (πίνακας Νέα ΦΣ – θέση Lumen φωτιστικού και απόδοση φωτιστικού
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lm/W) του κάθε προσφερόμενου φωτιστικού και λαμπτήρα, προκύπτει η οικονομική προσφορά του

υποψήφιου οικονομικού φορέα όπως αυτή φαίνεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης.

Εφ’ όσον στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο

προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπό)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική

προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το

υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα Γ  της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν

αναπροσαρμόζονται.

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ,

 β) προσφορές που θα φέρουν τιμές υψηλότερες των ενδεικτικών τιμών του προϋπολογισμού της

Μελέτης (όπως αυτές αποτυπώνονται στο Παράρτημα Α της παρούσης).

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής

που περιγράφονται στην παρ. 5.1 της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα

(10) μηνών ή τριακοσίων (300) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο

2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική

διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν

την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς,

η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που

συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω

και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και

τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής

οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης

διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα

με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄

της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με

κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε

ως μέλη ενώσεων.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της

σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
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Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας

τα εξής στάδια:

ü      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική

Προσφορά» την 22α Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ü Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο

3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο

της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα:

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η

αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την

απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών

προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να

ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών

οικονομικών προσφορών.
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη

και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα

88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία

του σταθμισμένου  κόστους επένδυσης €  ανά ΚWh, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων,  η

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης

ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»

και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των

αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω

σταδίων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 3.4 της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία

προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των

σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά

προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την

κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης

και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1  του ν.
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4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της

παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της

παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των

παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής, η ισχύς των οποίων έχει λήξει ήδη κατά το χρονικό διάστημα που ο

προσωρινός ανάδοχος προσκαλείται από την αναθέτουσα αρχή να τα προσκομίσει επικαιροποιημένα,

ώστε να διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις

του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν

ηλεκτρονική υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής

τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η

κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που

υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του

παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής,

το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες

αρχές.

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν

το στάδιο κατακύρωσης,  κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79  παρ.  5  εδαφ.  α’  του ν.

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που

κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω

διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα

των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως

2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο

Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία

ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από

την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά

τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει

αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα

αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
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β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013,

και

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,

στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που

υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο

πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό

που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,

θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της

σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική

επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις

που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης,  η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την

πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου

Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο

άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της

σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.

α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου

9 του π.δ. 39/2017.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β

του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου

9 του π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να

ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της

διαδικασίας

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως

και δέκα (10)  ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον

προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε

πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της
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Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από

τη συζήτηση της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από

την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ

και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων

βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα

ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως

τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από

την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση

της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4

του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή

ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά

της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
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Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο

της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΣΤ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,

εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή

ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω

εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του

Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001,

επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την
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υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των

παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16

του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου

δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται

στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του

ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται

υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων

της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη

του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν

συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή,

οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από

τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως

άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου

2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται

να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα

τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι

υποχρεώσεις της παρ.  2  του άρθρου 18  του ν.  4412/2016,  δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω

λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται

να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου

131 του ν. 4412/2016.
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.

4412/2016.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη

διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Το 70% της συνολικής συμβατικής αξίας μετά την ποσοτική παραλαβή των υλικών, στην αποθήκη του

Δήμου, από την Αναθέτουσα.

Το υπόλοιπο 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος (άνευ ΦΠΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα του

Οδηγού Μελετών του προγράμματος, λόγο της υποχρεωτικής εκπλήρωσης του ειδικού όρου από τον

Ανάδοχο, παροχής της 10ετους εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων φωτιστικών και

λαμπτήρων LED

Ή

παραμένει δεσμευμένο στον ειδικό λογαριασμό του Αναδόχου (Escrow Account) και αποδίδεται

τμηματικά σε ετήσια βάση στον Ανάδοχο σε ποσοστό 3% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος

(άνευ ΦΠΑ) ανά έτος για τα επόμενα 10 έτη.

Η ετήσια απόδοση – πληρωμή του ποσοστού 3% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος (άνευ ΦΠΑ)

για τα 10 επόμενα έτη στον ανάδοχο θα γίνεται μετά από:

· Εξακρίβωση της ετήσιας εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας από το Κ.Α.Π.Ε. και
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· Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΤΑ για την τήρηση των όρων της εγγύησης από τον

Ανάδοχο.

Ή

καταβάλλεται στον Ανάδοχο με την οριστική παραλαβή των υλικών και κατάθεση από αυτόν ισόποσης

εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας η οποία θα απομειώνεται κατά 3% επί του συνολικού

συμβατικού τιμήματος (άνευ ΦΠΑ) ανά έτος για τα επόμενα 10 έτη.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., θα

γίνεται τμηματικά με την ποσοτική παραλαβή των υλικών και με την προσκόμιση όλων των νομίμων

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του

ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες

κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου,  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,  εκτός ΦΠΑ,  της

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων

Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).

δ) Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης στον εθνικό τύπο.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.1.3. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και η αναδοχή υποχρεώσεων που απορρέουν από

Σύμβαση προμήθειας.

5.1.4. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, με όρο στη σχετική

Σύμβαση, η εκχώρηση απαιτήσεων του Αναδόχου σε αναγνωρισμένες τράπεζες εσωτερικού ή

εξωτερικού, με σκοπό τη χρηματοδότηση της προμήθειας ή την έκδοση τραπεζικής εγγυητικής

επιστολής για τη λήψη προκαταβολής της υπόψη Σύμβασης.  Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους
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οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από το Κράτος. Η εκχώρηση των απαιτήσεων

γίνεται με τις διατυπώσεις της κείμενης νομοθεσίας.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει

ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη

σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των

υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της

συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του

αρμοδίου οργάνου,  δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου,  κατά τα

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το

ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή

συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
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εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το

απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα

τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),

6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών

όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη

σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της

πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.  Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις

επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα

από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου

221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως

θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν

ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η

απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της

απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής

στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα

οριζόμενα στις παρ.  1  έως και 6  του άρθρου 205Α του ν.  4412/2016.  Πριν από την άσκηση της

προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο

205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υλικών όπως αυτά αναγράφονται στο

Παράρτημα Α της παρούσης, καθώς επίσης και να εγκαταστήσει τα φωτιστικά σώματα LED σε πλήρη

λειτουργία, σε δέκα (10) μήνες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
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αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου

207 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης

ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος

κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ.  11  εδ.  β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016  σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ζ της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται:

1) ποσοτική παραλαβή στην αποθήκη την οποία έχει υποδείξει η Αναθέτουσα και

2) ποιοτική παραλαβή των εγκατεστημένων φωτιστικών μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης

αυτών.

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) μακροσκοπικό έλεγχο, β)

δειγματοληπτική πρακτική δοκιμασία ορθής λειτουργίας αυτών, σύμφωνα με τις Τεχνικές

Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της παρούσης.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό

– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3

του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται

για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε

περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
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εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι

(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο

που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής

πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:

Η παραλαβή των υλικών μπορεί να γίνεται τμηματικά, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής &

Παρακολούθησης.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή

παραλαβής τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη μέρα κάθε

παράδοσης για την παραλαβή της. Η ποσοτική παραλαβή των υλικών στην αποθήκη την οποία έχει

υποδείξει η Αναθέτουσα, θα γίνεται υποχρεωτικά με πρωτόκολλο που θα συντάσσεται εντός τριάντα

(30) ημερών.

Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται τα εξής:

•  Το είδος και η ποσότητα.

• Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας, κατηγορία (Watt), καθώς και ο κωδικός αριθμός ως διακριτικό

γνώρισμα του προμηθευόμενου προϊόντος.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την

υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος

και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την

σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται

πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των

σχετικών πρωτοκόλλων.
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6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο

εξωτερικό

Εφαρμόζονται τα άρθρα 210 έως 212 του Ν. 4412/2016.

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών,

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί

να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα

σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται

για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο

δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις

προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.

2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

6.5.1 Επί ποινή αποκλεισμού οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν δείγμα του κάθε

προσφερόμενου φωτιστικού και λαμπτήρα καθώς και του βραχίονα σε ξεχωριστή συσκευασία η

οποία θα φέρει την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου

προσφοράς καθώς επίσης και τον κωδικό του κάθε προσφερόμενου είδους, το αργότερο εντός 3

εργάσιμων ημερών μετά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς και σε κάθε περίπτωση πριν από

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της υποβολής των προσφορών. Τα δείγματα θα συνοδεύονται

από το απαιτούμενο παραστατικό (δελτίο αποστολής). Τα δείγματα προσκομίζονται και λαμβάνουν

αριθμό πρωτοκόλλου παράδοσης από την Αναθέτουσα.

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Κάθε προσφερόμενο φωτιστικό σώμα και λαμπτήρας LED θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής

λειτουργίας, τουλάχιστον πέντε (5) ετών η οποία θα έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή του τελικού

προσφερόμενου προϊόντος, η οποία θα αφορά στο σύνολο των μερών του φωτιστικού σώματος ως

ενιαίο σύστημα (π.χ. φινίρισμα, κάλυμμα, οπτική μονάδα LED, τροφοδοτικό, βάση στήριξης και κάθε

άλλο εξάρτημα ή μέρος που αποτελεί τμήμα του φωτιστικού). Σε περίπτωση οποιασδήποτε αστοχίας

εντός του παραπάνω χρόνου ολικής εγγύησης (5ετιας), τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες δεν

επισκευάζονται αλλά αντικαθίστανται από νέα.
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Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα στην

οποία θα δηλώνεται ότι εγγυάται την συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων LED έτσι

ώστε αυτά να βρίσκονται σε κατάσταση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα 10 ετών από την

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τα ανωτέρω αποδεικνύονται με τη μορφή βεβαίωσης

η δήλωσης της εταιρείας κατασκευής των τελικών προσφερόμενων φωτιστικών και λαμπτήρων καθώς

επίσης και από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει

στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή

παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την

αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα

προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας

σχετικά πρακτικά.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του

υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του

αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω

επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο

αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη

συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική

ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της

παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της συμβατικής αξίας

των προσφερόμενων ειδών.

6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα

για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή

δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης,

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία
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πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε

εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη

σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται

να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του

εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε

υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ:23761/20.12.2019 αίτηση της κας

ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙΛΑ που αφορά αποζημίωση βλάβης οχήματος

Αρ. Απόφ.: 170/2020

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

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

σχετικά με την αριθμ. πρωτ: 8548/03.06.2020 αίτηση της κας ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙΛΑ που αφορά αποζημίωση

βλάβης οχήματος», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με την αριθμ. πρωτ: 23761/20.12.2019 αίτησή της, η κα ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΛΑ αιτείται την

καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για τη βλάβη που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΚ 4884

όχημα ιδιοκτησίας της, στις 12 Νοεμβρίου 2019, από το ΚΗΗ 5586 όχημα του Δήμου Λαυρεωτικής, με

υπαιτιότητα του οδηγού της Υπηρεσίας.

Προς απόδειξη του αιτήματός της, η αιτούσα προσκόμισε: α) φωτογραφικό υλικό, β)

αποδείξεις συνολικού ποσού 715,35 ευρώ.

Το περιστατικό και την προξενηθείσα ζημιά στο όχημα  βεβαιώνει το μέλος της Οικονομικής

Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, κος Χαράλαμπος Ζαγουρής, ο οποίος μετέβη στο σημείο

έπειτα από κλήση της αιτούσας.

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην υπ’ αριθμ. πρωτ: 12816/29.07.2020  γνωμοδότησή του

αναφέρει τα κατωτέρω:

     «Μετα την αριθ. πρωτ. 23761/20-12-2019 αίτηση της κ. Eιρήνης Δημ. Κάϊλα, με την οποία ζητείται

η αποκατάσταση των βλαβών του οχήματός της (ΖΚΚ-4884),  τις οποίες υπέστη από το όχημα του

Δήμου με αριθμ. κυκλ. ΚΗΗ-5586  την 12/11/2019, έχω να σας εκθέσω ότι:

 Λαμβάνοντας υπ’ όψη:

Α) τα σχετικά έγγραφα, όπως συμπληρώθηκαν με τις δύο αποδείξεις και αφού τα πραγματικά

περιστατικά όπως τα εκθέτει η αιτούσα  επιβεβαιωθούν  και από αντίστοιχη έγγραφη βεβαίωση της

αρμόδιας και υπεύθυνης Υπηρεσίας  του Δήμoυ,

Β) τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ εδ. β΄. και παρ. 2 του ν. 3852/2010   και
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Γ) ότι το αιτούμενο ποσό της αποζημιώσεως ανέρχεται σε 715,35 ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικώς  και θεωρώ, μετά και  την επί πλέον

επιβεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, ότι είναι προς το συμφέρον του να λάβει θετική

απόφαση, προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων και  αποφυγή απασχολήσεων.»

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με

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

άρθρου 3 του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή «…ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την

κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το

αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό

Συμβούλιο…».

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς

είναι πιθανό το ύψος της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος να είναι πολύ

περισσότερο, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Επιπλέον, η επιλογή

της συμβιβαστικής επίλυσης οδηγεί στην αποφυγή τυχόν δικαστικών εξόδων αλλά και περαιτέρω

ταλαιπωρίας του πολίτη.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010  τεύχος Α'),  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει,

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 23761/20.12.2019 αίτηση της κας ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙΛΑ και τα συνημμένα σε αυτή

δικαιολογητικά,

- την αριθμ. πρωτ: 12816/29.07.2020  γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου

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 εξωδικαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής

και της κας ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΪΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Β . Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 715,35 ευρώ, σύμφωνα με τις συνημμένες αποδείξεις.

Γ . Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού

έτους 2020,  στον Κ.Α.  00-6492,  με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών

αποφάσεων».

Δ. Η έγκριση της δαπάνης θα γίνει από τον κο Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κατ' εφαρμογή του άρθρου 58

του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 και ισχύει.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ:8548/03.06.2020 αίτηση της κας

ΜΑΡΙΑΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ που αφορά αποζημίωση βλάβης οχήματος από αδέσποτα ζώα

Αρ. Απόφ.: 171/2020



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 140 από 156

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

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

σχετικά με την αριθμ. πρωτ: 8548/03.06.2020 αίτηση της κας ΜΑΡΙΑΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ που αφορά

αποζημίωση βλάβης οχήματος από αδέσποτα ζώα», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με την αριθμ. πρωτ: 8548/03.06.2020 αίτησή της, η κα ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΑ αιτείται την

καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για τη βλάβη που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΥΕ 7652

όχημα ιδιοκτησίας της,  στις 30 Απριλίου,  από επίθεση αδέσποτων σκύλων ενώ ήταν σταθμευμένο

έξω από το Δημαρχείο Λαυρίου.

Προς απόδειξη του αιτήματός της, η αιτούσα προσκόμισε: α) το από 11.05.2020 απόσπασμα

βιβλίου σημειώσεων του Α.Τ. Λαυρεωτικής, β) φωτογραφικό υλικό, β) απόδειξη ποσού 204,60 ευρώ.

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην υπ’ αριθμ. πρωτ: 12397/24.07.2020  γνωμοδότησή του

αναφέρει τα κατωτέρω:

     Μετα την αριθ. πρωτ. 8548/3-6-2020 αίτηση της κ. Μαριάνας Τρικαλιώτη,  με την οποία ζητείται  η

αποκατάσταση των βλαβών του οχήματός της (ΙΥΕ-7652), τις οποίες υπέστη από αδέσποτο σκύλο έξω

από το Δημαρχείο Λαυρίου την 30/4/2020, έχω να σας εκθέσω ότι:

     Λαμβάνοντας υπ’ όψη:

Α) τη σχετική αλληλογραφία, από την οποίαν  προκύπτει ότι  η αρμόδια Υπηρεσία της Αστυνομίας, για

τα πραγματικά περιστατικά όπως τα εκθέτει η αιτούσα  και η οποία κατά την άποψή μου πρέπει να

συμπληρωθεί  και από έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας και υπεύθυνης Υπηρεσίας  του Δήμoυ,

Β) τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ εδ. β΄ και παρ. 2 του ν. 3852/2010   και

Γ) ότι το αιτούμενο ποσό της αποζημιώσεως ανέρχεται σε  204,60 ευρώ.

     Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικώς  και θεωρώ , μετά και  την επί πλέον

επιβεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, ότι είναι προς το συμφέρον του  να λάβει θετική

απόφαση , προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων και  αποφυγή απασχολήσεων.»

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με

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

άρθρου 3 του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή «…ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την

κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το

αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό

Συμβούλιο…».

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς

είναι πιθανό το ύψος της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος να είναι πολύ

περισσότερο, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Επιπλέον, η επιλογή

της συμβιβαστικής επίλυσης οδηγεί στην αποφυγή τυχόν δικαστικών εξόδων αλλά και περαιτέρω

ταλαιπωρίας του πολίτη.
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Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010  τεύχος Α'),  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει,

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 8458/03.06.2020 αίτηση της κας ΜΑΡΙΑΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ και τα συνημμένα

σε αυτή δικαιολογητικά,

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 εξωδικαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής

και της κας ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

Β . Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 204,60 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη απόδειξη.

Γ . Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού

έτους 2020,  στον Κ.Α.  00-6492,  με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών

αποφάσεων».

Δ. Η έγκριση της δαπάνης θα γίνει από τον κο Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κατ' εφαρμογή του άρθρου 58

του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 και ισχύει.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή των Ελένης Σμιγάδη και λοιπών τριών (3)

σχολικών καθαριστριών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών

Διαφορών)

Αρ. Απόφ.: 172/2020

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

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

σχετικά με την αγωγή των Ελένης Σμιγάδη και λοιπών τριών (3) σχολικών καθαριστριών ενώπιον του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής την από 29.07.2020 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου

Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Με αριθ.  πρωτ.  12369/24-7-2020 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η  αγωγή των  Ελένης Σμιγάδη  κλπ 3

σχολικών καθαριστριών ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών),

η οποία εκδικάζεται την 28/9/2020  και  με την οποίαν αιτούνται:

1) να αναγνωρισθεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο ως αρχικός εργοδότης όφειλε να είχε αναγνωρίσει

μισθολογικά το σύνολο του χρονικού διαστήματος από την αρχική ημερομηνία πρόσληψής τους  μέχρι

10/1/2007  (ημερομηνία κατάταξής τους) και

2) να  υποχρεωθεί ο Δήμος να τους καταβάλει εντόκως τις αιτούμενες μισθολογικές διαφορές για το

διάστημα 1/7/2018 έως 31/7/2020 .
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Επισημαίνεται ότι επί ταυτόσημης αγωγής τους για τις μισθολογικές διαφορές προγενέστερου

χρονικού διαστήματος  έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 1225/2019 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου  θετική

για τις ενάγουσες  και ο Δήμος έχει ασκήσει κατ’ αυτής έφεση , η οποία δεν έχει προσδιορισθεί.

Mε την επισήμανση ότι δεν αναμένεται θετικό αποτέλεσμα για το Δήμο, παρακαλώ για τη δική σας

απόφαση.»

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

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

άρθρου 3 του Ν.4623/19 «…ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει

αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000

ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός

ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων

κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις

οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του

προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε

περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ

εργαζομένων και του δήμου….».

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 (περ. ιβ) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την

παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19,

- Την από 21.07.2020  αγωγή των Ελένης Σμιγάδη και λοιπών τριών (3)  υπαλλήλων Σχολικών

Καθαριστριών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,

- Την από 29.07.2020 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

α) να αρνηθεί ο Δήμος Λαυρεωτικής τα αιτήματα της από 21.07.2020 αγωγής (ΓΑΚ: 48241/2020) των

Ελένης Σμιγάδη και λοιπών τριών (3) υπαλλήλων Σχολικών Καθαριστριών ενώπιον του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών - Εργατικών Διαφορών),  σχετικά με την

καταβολή μισθολογικών διαφορών για το διάστημα από 01.07.2018 έως 31.07.2020, όπως αναλυτικά

αναφέρονται σε αυτή.

β) την εξουσιοδότηση και την παροχή πληρεξουσιότητας στον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό

Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής επί πάγια αντιμισθία, δικηγόρο παρ’ αρείω Πάγω, (ΑΜ ΔΣΑ 7179),

κάτοικο Λαυρίου Αττικής, προκειμένου να συντάξει προτάσεις, να προσκομίσει σχετικά έγγραφα και

να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 28ης Σεπτεμβρίου
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2020  και να καταθέσει προσθήκη-αντίκρουση,  ή σε κάθε μετ’  αναβολή ή ματαίωση συζήτησης,

ενεργώντας εν γένει για την υποστήριξη των νομίμων συμφερόντων του Δήμου.

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση και συζήτηση της ασκηθείσας

έφεσης κατά της αριθμ. 218/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με

την αστική διαφορά με την εταιρεία ‘’ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG’’

Αρ. Απόφ.:173/2020

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

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

πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση και συζήτηση της ασκηθείσας έφεσης κατά της αριθμ.

218/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την αστική διαφορά με την

εταιρεία ‘’ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Την υπ’ αριθμ. 117/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία

ορίσθηκε νέος νομικός σύμβουλος για τη συνέχιση των εργασιών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς

Επιχείρησης και πληρεξούσιος δικηγόρος για το  χειρισμό της  ένδικης υπόθεσης «ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΒFG»

ο δικηγόρος Αθηνών Αλέξιος Κοτσαρίνης του Λάμπρου (ΑΜ/ΔΣΑ 36865)

2. Την υπ’ αριθμ.219/2018 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία γίνεται

δεκτή εν μέρει η αγωγή της εταιρείας ‘’ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG’’ και ειδικότερα υποχρεώνεται η ΔΗΚΕΔΗΛ

να καταβάλει το ποσό των 414.000,00 ευρώ νομιμοτόκως, καθώς και το ποσό των 141.671,00 ευρώ

νομιμοτόκως

3. Την με αριθμό κατάθεσης 880810/6293/2019 έφεση ενώπιον του 7ου Τμήματος Μονομελούς

Εφετείου Αθηνών που άσκησε η εταιρεία ΔΗΚΕΔΗΛ και ο Δήμος Λαυρεωτικής κατά της εταιρείας

‘’ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG’’ και κατά της ανωτέρω απόφασης (ΓΑΚ/ΕΑΚ 8721/7082/2019)

Ακολούθως,  ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι αρχικά η

δικάσιμος είχε ορισθεί στις 24  Μαρτίου 2020,  η οποία όμως αναβλήθηκε λόγω αναστολής

λειτουργίας των δικαστηρίων στα πλαίσια της λήψης μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας. Νέα

δικάσιμος ορίσθηκε η 8η Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.  ιθ,  παρ.1  του άρθρου 72  του Ν.3852/2010,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή «… Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου

δικηγόρου και για 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 και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει

την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία.

Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού

χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του
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δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του

δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ».

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση του χειρισμού της υπόθεσης

(μελέτη φακέλου, συλλογή αποδεικτικού υλικού και εγγράφων, σύνταξη πρότασης έφεσης,

προσθήκη – αντίκρουση, παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής) στο δικηγόρο

Αθηνών Αλέξιο Κοτσαρίνη 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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- την υπ’ αριθμ. 117/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

- την υπ’ αριθμ.219/2018 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,

- τη με αριθμό κατάθεσης 880810/6293/2019 έφεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου

Αθηνών

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 Αλέξιο Κοτσαρίνη του Λάμπρου

(ΑΜ/ΔΣΑ 36865), προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής ενώπιον του

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (7ο Τμήμα), να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα και να προβεί σε όλες

τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου κατά τη συζήτηση της

έφεσης που άσκησε η εταιρεία ΔΗΚΕΔΗΛ και ο Δήμος Λαυρεωτικής κατά της εταιρείας ‘’ΚΑΠΕΡΩΝΗ

BFG’’ και κατά της υπ’ αριθμ. 219/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία

μισθωτικών διαφορών), κατά τη δικάσιμο της 8ης Σεπτεμβρίου 2020, καθώς και σε κάθε άλλη δικάσιμο

λόγω τυχόν αναβολών, διακοπών ή ματαιώσεων.

 Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής,

σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για καταβολή επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης και αμοιβής της

δικηγόρου Αντιγόνης Γκίκα

Αρ. Απόφ.: 174/2020

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

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

επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης και αμοιβής της δικηγόρου Αντιγόνης Γκίκα», έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω:

1. Σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ.7/2005 πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού

αποζημίωσης, η οποία κυρώθηκε από τον κ. Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και κατέστη τελεσίδικη,

εκδόθηκε η αριθμ.3071/2015  απόφαση του Εφετείου Αθηνών,  με την οποία επικυρώθηκε η υπ’
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αριθμ.814/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά στην αίτηση των

Αγγελικής Πρίφτη και Αικατερίνης Πρίφτη.  Η τιμή της αποζημίωσης,  καθορίστηκε στο ποσό των

400,00 ευρώ ανά τ.μ.

Το συνολικό ποσό που δικαιούνται αποζημίωση οι ανωτέρω είναι 45.248,33 €

Με τις ανωτέρω αποφάσεις επιδικάσθηκε η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου σε ποσοστό τρία

τοις εκατό (3%), ήτοι 1.357,48 ευρώ.

2. Σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ.1/2000 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των

περιοχών επέκτασης (Τομέας 01,  Τομέας 02,  Τομέας 03)  του σχεδίου πόλεως του πρώην Δήμου

Κερατέας Αττικής,  σε συνδυασμό και με την υπ’  αριθμ.  02-ΛΑΥ/2020  διορθωτική πράξη του

Προϊσταμένου της Πολεοδομίας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, εκδόθηκαν αρχικά η υπ’

αριθμ.163/2016 απόφαση Μον. Εφετείου Αθηνών περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος

αποζημίωσης των δικαιούχων Ελένης Πρίφτη και Αναστασίας Αντωνίου (ήδη Μαρίας Αντωνίου) και

εν συνεχεία η υπ’  αριθμ.  4842/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών,  περί καθορισμού οριστικής

τιμής μονάδος αποζημίωσης.  Η τιμή αποζημίωσης καθορίστηκε στο ποσό των 175,14 ευρώ για το

ακίνητο με ΚΑΚ 030305-1α και 176,40 ευρώ για το ακίνητο με ΚΑΚ 030305-2α.

Το συνολικό ποσό που δικαιούνται αποζημίωση οι ανωτέρω είναι 126.334,00 €

Με την ανωτέρω απόφαση επιδικάσθηκε η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου σε ποσοστό ένα τοις

εκατό (1%), ήτοι 1.263,34 ευρώ.

Δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων, ο Δήμος Λαυρεωτικής υποχρεούται να καταβάλει ως

αμοιβή της δικηγόρου των δικαιούχων, κ. Αντιγόνης Γκίκα, με Α.Μ. ΔΣΑ 18529, το ποσό των 2.620,82

ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τα ανωτέρω 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 αμοιβή της δικηγόρου Αθηνών Αντιγόνης Γ. Γκίκα, με Α.Μ. ΔΣΑ 18529, ποσού 2.620,82

ευρώ, όπως επιδικάσθηκε με τις υπ’ αριθμ: 3071/2015 και  4842/2017 αποφάσεις Εφετείου Αθηνών

και

Β. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού

έτους 2020,  στον Κ.Α.  00-6492,  με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών

αποφάσεων». Η έγκριση της δαπάνης θα γίνει από τον κο Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κατ’ εφαρμογή του

άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 και ισχύει.

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του κου Ιωάννη Συρίγου ενώπιον

του Β Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών

Αρ. Απόφ.:175/2020
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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 θέμα περί «ορισμού πληρεξούσιου

δικηγόρου για την εκπροσώπηση του κου Ιωάννη Συρίγου ενώπιον του Β Τριμελούς Εφετείου

Πλημμελημάτων Αθηνών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο

102 του Ν. 4483/2017 «…Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να

παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων

ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής

δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων

τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από

καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του

δήμου ή της περιφέρειας,  ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή

περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν

υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο,

σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις

εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.»

Ο κος Ιωάννης Συρίγος του Εμμανουήλ,  με την αρ.  πρωτ:  152/04.01.2018 αίτησή του,  είχε

ζητήσει την παροχή νομικής στήριξης κατά την εκδίκαση ποινικής υπόθεσης για υποβάθμιση

περιβάλλοντος του Δήμου Λαυρεωτικής κατά το έτος 2015  και κατά την άσκηση των καθηκόντων του

ως εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου αρμόδιου σε θέματα καθαριότητας και περιβάλλοντος,

ενώπιον του 1ου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Με την υπ’  αριθμ.11/2018  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής είχε εγκριθεί ο  ορισμός του

Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Αλέξανδρου Τσώνου του Ηρακλή, ως συνηγόρου

υπεράσπισης για τη νομική στήριξη και εκπροσώπηση του κου Ιωάννη Συρίγου του Εμμανουήλ.

Με την υπ’ αριθμ. ΑΤ576/2018 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών ο κος Ι. Συρίγος δικάστηκε

ερήμην (ωσεί παρών). Κατά της ανωτέρω απόφασης κατατέθηκε έφεση ενώπιον του Β’ Τριμελούς

Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, η οποία εκδικάζεται στις 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο από 03.08.2020 έγγραφό του, δηλώνει τα ακόλουθα:

«Αναφορικώς με το αίτημα για νομική υποστήριξη του τ. Αντιδημάρχου του Δήμου κ. Ιωάννη Εμμ.

Συρίγου, ο οποίος έχει κληθεί την 14/9/2020, ενώπιον του Β’  Τριμ. Εφετείου Πλημ/των Αθηνών προς

υποστήριξη της έφεσής του, κατά απόφασης του Τριμ. Πλημ/κείου Αθηνών που τον καταδίκασε

ερήμην για το αδίκημα της υποβάθμισης περιβάλλοντος (άρθρο 28 του Ν.1650/1986, όπως ισχύει) ,

σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

        Εν όψει της συνταξιοδότησής μου  και λαμβανομένου υπ’  όψη του φόρου εργασίας μου,  ως

μόνου δικηγόρου  χωρίς  καν γραμματειακή ή  άλλη υποστήριξη, αδυνατώ να παρασταθώ  κατά την
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εκδίκαση της έφεσης και πρέπει να απευθυνθεί  ο εν λόγω αιρετός σε άλλο δικηγόρο για την νομική

κάλυψή του.»

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με

τις διατάξεις της παρ.  1  του άρθρου 72  του Ν.3852/2010,  περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής

Επιτροπής, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «ιθ) …Με απόφασή

της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά

υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν

εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία…».

Επειδή, ο μοναδικός δικηγόρος με πάγια αντιμισθία αδυνατεί να αναλάβει το χειρισμό της

υπόθεσης λόγω φόρτου εργασίας και επειδή το αίτημα του αιτούντος ρυθμίζεται από τις διατάξεις

του άρθρου 244  του Ν.382/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 102  του Ν. 4483/2017 και

ισχύει, προτείνεται η ανάθεση του χειρισμού της υπόθεσης σε ιδιώτη δικηγόρο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι θα

πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με το διορισμό άλλου δικηγόρου, επιλογής του αιτούντος,

δεδομένου ότι η δίωξή του δεν ασκήθηκε λόγω καταγγελίας από μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής.

Επιπλέον,  ο κος Ι.  Συρίγος ζήτησε,  σε περίπτωση που αδυνατεί να τον εκπροσωπήσει ο

Νομικός Σύμβουλος του Δήμου,  να αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσής του,  ο δικηγόρος Αθηνών

Γεώργιος Ν. Κατσαμπέρης.

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019

- Τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 102 του Ν.

4483/2017

- Την από 21.03.2018 αίτηση του τ. Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Λαυρεωτικής, κου Ιωάννη

Συρίγου

- Την υπ’ αριθμ.11/2018 προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

- Το από 03.08.2020 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

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

Αλεξάνδρας 100, με ΑΦΜ 047705341, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, ως συνηγόρου υπεράσπισης για τη νομική

στήριξη και εκπροσώπηση του κου Ιωάννη Συρίγου (τ. Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου
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Λαυρεωτικής), ενώπιον του Β’ Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο της

14ης Σεπτεμβρίου 2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή.

Β. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής,

σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής

148Α/2020 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.138/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Απόφ.: 176/2020

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

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

περί «απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 148Α/2020 που εκδόθηκε με

την υπ’ αριθμ.138/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 12889/30.07.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Με την υπ’ αριθμ.138/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 700,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 με τίτλο:

«ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020, για την

αποστολή αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής

μέσω ΕΛΤΑ.

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

υπάλληλος του Δήμου, Θεόδωρος Αδαμόπουλος, ΔΕ Διοικητικού.

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

κίνηση της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

απόφασης.

Ο υπόλογος δαπάνησε το ποσό των 699,27 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 0,73 ευρώ επεστράφη με το

υπ’ αριθμ. 4Π/2020 γραμμάτιο είσπραξης.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου

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

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

Β.Δ/τος

- την υπ’ αριθμ.138/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 12889/30.07.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α
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Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 148Α/2020, το οποίο

εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.138/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έτσι όπως υποβλήθηκε από

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

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Θεόδωρο Αδαμόπουλο, από υπόλογο του

ποσού που του είχε διατεθεί για την αποστολή αλληλογραφίας μέσω ΕΛΤΑ.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 800,00 ευρώ

για την αποστολή αλληλογραφίας μέσω ΕΛΤΑ

Αρ. Απόφ.: 177/2020

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

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

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 800,00 ευρώ για την αποστολή αλληλογραφίας μέσω

ΕΛΤΑ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.  πρωτ:  12891/30.07.2020

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

«Σας γνωρίζουμε ότι για την αποστολή αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου μας μέσω

ΕΛΤΑ κρίνεται αναγκαία η καταβολή της δαπάνης του ποσού των 800,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου

υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010, σε

συνδυασμό με τα άρθρα 32, 34, 37 του από Β.Δ/τος 17/5 – 15/06/1959.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την

παρ.5 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Α-81 απόφαση ανάληψης

υποχρέωσης ποσού 6.000,00 ευρώ στον ΚΑ δαπανών 00-6221 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους

2020.

Κατόπιν αυτού, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση έκδοσης χρηματικού

εντάλματος προπληρωμής ποσού 800,00  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221,  καθώς και τον ορισμό

υπολόγου του ως άνω χρηματικού εντάλματος. Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από τον

υπόλογο υπάλληλο πρέπει να ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού εντάλματος

προπληρωμής.»

Στη συνέχεια, 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,

- 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,

- την αριθμ. πρωτ:12891/30.07.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
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- την αριθμ.Α-81/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

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 800,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ

00-6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους

2020,  για την αποστολή αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου

Λαυρεωτικής μέσω ΕΛΤΑ.

Β. Ορίζει ως υπόλογο τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Θεόδωρο Αδαμόπουλο, ΔΕ Διοικητικού.

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

ήτοι 4 Νοεμβρίου 2020.

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 απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής

117Α/2020 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.100/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Απόφ.: 178/2020

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

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

περί «απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 117Α/2020 που εκδόθηκε με

την υπ’ αριθμ.100/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 12892/30.07.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Με την υπ’ αριθμ.100/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 4.110,61  ευρώ σε βάρος του ΚΑ

δαπανών 20-7321.002 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ.

Κερατέας» και του ΚΑ δαπανών 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου

ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λαυρίου» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

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

υπάλληλος του Δήμου, Ευάγγελος Λιούμης, Ηλεκτρολόγος ΤΕ4.

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

κίνηση της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

απόφασης.

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 4.110,61 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου

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

Η Οικονομική Επιτροπή
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

Β.Δ/τος

- την υπ’ αριθμ.100/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 12892/30.07.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 117Α/2020, το οποίο

εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.100/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έτσι όπως υποβλήθηκε από

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

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Ευάγγελο Λιούμη, από υπόλογο του ποσού

που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας (αφορά τη χρονική

παράταση της αρ. πρωτ: 23025/12.12.2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών)

Αρ. Απόφ.: 179/2020

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

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

παράτασης συμβατικής προθεσμίας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

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

του άρθρου 3  του Ν.4623/2019,  περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις

οποίες «…ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην

αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση…».

Την ΠΝΠ 68/Α/20.03.2020 και συγκεκριμένα το άρθρο 6 (Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων):   «1.

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με

απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η

αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων

συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη

ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα

από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών

προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.»
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Το αριθμ. πρωτ:23025/12.12.2019 συμφωνητικό ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, μεταξύ του

Δήμου Λαυρεωτικής και του κου Γεωργίου Καραχάλιου του Αδαμαντίου για τη δημιουργία ψηφιακής

παραγωγής τουριστικού περιεχομένου, χρονικής διάρκειας εκατόν είκοσι (120) ημερών.

Την από 15.05.2020 και με αριθμ. πρωτ: 7242/15.05.2020 επιστολή του κου Γ. Καραχάλιου, με

την οποία αιτείται τη χορήγηση προθεσμίας για την ολοκλήρωση και παράδοση της συμφωνηθείσας

ψηφιακής παραγωγής για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς εξαιτίας της πανδημίας δεν έχει δοθεί μέχρι

σήμερα η άδεια της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων

κινηματογραφήσεων στους αρχαιολογικούς χώρους του Σουνίου και του Θορικού, καθώς και στους

χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαυρίου.

Την αριθμ.98/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η χρονική

παράταση του υπ’ αριθμ. πρωτ: 23025/12.12.2019 (19SYMV006031425) συμφωνητικού ανάθεσης

παροχής υπηρεσιών μέχρι την 31η Ιουλίου 2020, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί η

συμφωνηθείσα ψηφιακή παραγωγή.

Την αριθμ. πρωτ: 9197/15.06.2020 (20SYMV006864990) τροποποίηση της αρχικής σύμβασης

(χρονική παράταση).

Την από 21.07.2020 και με αριθμ. πρωτ: 12205/22.07.2020 επιστολή του κου Γ. Καραχάλιου, με

την οποία αιτείται τη χορήγηση νέας προθεσμίας μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020, καθώς εκκρεμούν

τόσο η παραλαβή των κειμένων του ιστορικού,  τα οποία θα ενσωματωθούν ως αφήγηση στα

οπτικοακουστικά έργα, όσο και η άδεια της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας για την

πραγματοποίηση των απαιτούμενων κινηματογραφήσεων.

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.4623/2019 και

ισχύει,

- το άρθρο 60 της ΠΝΠ 68/Α/20.03.2020

- το αριθμ. πρωτ:23025/12.12.2019 συμφωνητικό ανάθεσης παροχής υπηρεσιών

- την υπ’ αριθμ.98/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

-  την αριθμ. πρωτ: 9197/15.06.2020 τροποποίηση της αρχικής σύμβασης

- την αριθμ. πρωτ: 12205/22.07.2020 επιστολή του κου Γ. Καραχάλιου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

την έγκριση δεύτερης χρονικής παράτασης του υπ’  αριθμ.  πρωτ:  23025/12.12.2019

(19SYMV006031425) συμφωνητικού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σχετικά με τη δημιουργία

ψηφιακής παραγωγής τουριστικού περιεχομένου, συνολικού ποσού 24.800,00 ευρώ, μέχρι την 31η
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Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί η συμφωνηθείσα ψηφιακή

παραγωγή.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.25/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών με θέμα: ‘’προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας

χωρητικότητας 12m3’’, προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των

ορίων

Αρ. Απόφ.: 180/2020

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 1.200,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του

δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020, για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο

δημότη του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών

Αρ. Απόφ.: 181/2020

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

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

διάταξης περί «έγκρισης δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 1.200,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του

δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020, για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη

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

Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως λόγω της μεγάλης ανάγκης παροχής

οικονομικής ενίσχυσης σε έναν άπορο δημότη, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

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

κατεπείγον του θέματος.

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

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

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

τους διατάκτες»

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

3. Την υπ’ αριθμ. 70/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με θέμα «έγκριση

χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών»

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

οικονομικού έτους 2020

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

με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019, το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου
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1  του άρθρου 58  του Ν.  3852/2010  αντικαθίσταται,  ως ακολούθως: «Στην τελευταία αυτή

περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής

για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης».

Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται η λήψη απόφασης προκειμένου να εξειδικευθεί η

πίστωση ποσού 1.200,00  ευρώ,  η οποία είναι εγγεγραμμένη στο δημοτικό προϋπολογισμό

οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» και με

ΚΑ 00-6733 για την καταβολή ισόποσου χρηματικού βοηθήματος στον Α.Ρ.  του Κ.,  για τον οποίο

πληρούνται οι προϋποθέσεις για παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας, σύμφωνα με την έκθεση

της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής και την υπ’ αριθμ.70/2020 απόφαση Δημοτικού

Συμβουλίου.

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις της 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.70/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

- Την υπάρχουσα πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2020

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Tην εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.200,00 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 2020, για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης ποσού 1.200,00 ευρώ

στον Α.Ρ. του Κ.

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 δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας

Αγίου Κωνσταντίνου (Νικήτας Κάϊλας)

Αρ. Απόφ.: 182/2020

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

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

διάταξης περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας», έθεσε υπόψη των
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μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος,

προκειμένου να γίνει η έγκριση των δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή και εν

συνεχεία η αναπλήρωση του ποσού που δαπανήθηκε,  προς αντιμετώπιση μικρών,  εκτάκτων και

επειγουσών δαπανών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κύριων εξόδων λειτουργικότητας του

Δήμου.

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

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

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

πρωτ:  13252/03.08.2020  εισήγηση του Πρόεδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας,  στην

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής

στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες» και τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173,

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και

αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ &
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α.
 ΕΞΟΔΩΝ

1 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9 / 02-08-2020

Εργασίες καθαρισμού
και μεταφοράς χόρτων
και κλαριών με JCB, στο
πάρκο ΦΑΝΑΡΙ στην οδό
Εθνικής Αντιστάσεως της

Τοπικής Κοινότητας
Αγίου Κωνσταντίνου.

496,00 30-6262.018

2 ΜΑΝΚΑ ST.
THEODHOR 13 / 31-07-2020

Εργασίες στρωσίματος
και διαμόρφωσης της
οδού Μαρκατίου της

Κοινότητας Αγίου
Κωνσταντίνου στα
διακόσια μέτρα.

496,00 30-6262.018

3 ΧΑΡΙΤΩΝ Σ.
ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ 200 / 02-08-2020

Εργασίες συντήρησης και
επισκευής των

σιδερένιων μερών των
τραμπάλων καθώς και

των ξύλινων μερών των
“γύρω γύρω” της

Παιδικής Χαράς Αγίου
Κωνσταντίνου.

496,00 30-6262.004

4 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8 / 01-08-2020

Εργασίες καθαρισμού
και μεταφοράς χόρτων

και κλαριών του γηπέδου
ποδοσφαίρου που
βρίσκεται στη θέση
«ΧΑΟΣ» της Τοπικής

496,00 30-6262.018



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 156 από 156

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 173  του Ν.3463/2006,  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 207  του

Ν.4555/2018 και ισχύει,

- Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ/τος  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως

& Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων»,

- Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2044/Β’/30.12.2010),

- Την υπ’ αριθ. 62038 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019, τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.,

- Την υπ’ αριθμ.25/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής,

- Την αριθμ. πρωτ: 13252/03.08.2020 εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής

Κοινότητας και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω της πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Αγίου

Κωνσταντίνου,  όπως αυτές αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας,  από τον Πρόεδρο,

Νικήτα Κάϊλα, συνολικού ύψους 1.984,00 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε

βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020.

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

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη

Κοινότητας Αγίου
Κωνσταντίνου.


