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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  2 9 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 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 13 Οκτωβρίου 2020

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 14:00

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 09.10.2020

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  6

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

Αθανάσιος Μακροδημήτρης (αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Ηλία Στουραΐτη),

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Σταύρος Κρητικός

Απόντα μέλη  :  1

Αρετούσα Μακρή

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους

2020 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 220/2020

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 3ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου

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

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'):

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις

κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί

ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως

εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως

αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων

δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.
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3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων

πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και

άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να

καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί

απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται

εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και

άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή

εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω

προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως

των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου

αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του

παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν

τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός.  Συνεπώς,  για την έκδοση της

τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και

διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με

το ως άνω έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει

να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα-  και δη την

προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της

απόφασης αναμόρφωσης.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η

τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας,  όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία,  για τον

προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1  του άρθρου 72  του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87Α)  «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του άρθρου 3  του Ν.4623/2019  και ισχύει η Οικονομική

Επιτροπή αποφασίζει για «…την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων

προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων

του δήμου…».

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

- Την υπ’ αριθμ.103/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’, με την

οποία έγινε η κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, σύμφωνα
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με τις οδηγίες της υπ. αριθ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 253 τεύχος Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών

Οικονομικών και Εσωτερικών.

- Την υπ’ αριθμ. 239/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’  έτους 2020  και την Α.Π.

137327/34681/21.02.2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία

επικυρώθηκε.

- Την υπ’ αριθμ.54/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του Νομικού Προσώπου.

- Την υπ’ αριθμ. 113/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση του Νομικού Προσώπου.

- Την υπ’ 55/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ περί αποδοχής

ποσού 80.000,00  ευρώ και έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Νομικού

Προσώπου οικονομικού έτους 2020, με τις κάτωθι μεταβολές:

Α. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ

Βάσει της υπ’ αριθμ.188/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η καταβολή

πρόσθετης επιχορήγησης ύψους 80.000,00  ευρώ στα πλαίσια της ετήσιας επιχορήγησης που

λαμβάνει το Ν.Π.Δ.Δ. από το Δήμο Λαυρεωτικής, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ1631/Β΄ 19.07.2011 και

στην τροποποίηση του, ΦΕΚ 1089/ Β΄/10.04.2012.

Το ανωτέρω ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, εργοδοτικών εισφορών,

συντηρήσεων των εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου, πολιτιστικών εκδηλώσεων, προμηθειών

απαραιτήτων για τη λειτουργία και τους σκοπούς του, καθώς και λοιπών υποχρεώσεων προς τρίτους.

Β.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Με την παρούσα προς έγκριση 3η  τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2020 παρακαλούμε τις

κάτωθι μεταβολές:

I.Αύξηση των παρακάτω Κ.Α Εσόδων:

1.Αυξάνεται ο Κ.Α 0718.001 που αφορά τη λήψη της Επιχορήγησης από το Δήμο Λαυρεωτικής κατά

80.000,00 ευρώ.

2. Αυξάνεται ο Κ.Α 1219.001 που αφορά τη χρηματοδότηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. του 75% των αποδοχών

του προσωπικού το οποίο θα προσληφθεί στο Ν.Π.Δ.Δ.  μέσω του Προγράμματος «Απασχόληση

μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67» σύμφωνα με την υπ. αριθμ πρωτ.22/20/000072779147

απόφαση ένταξης του Ο.Α.Ε.Δ..

Οι πιστώσεις των αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών του προσωπικού εμφανίζονται

στους Κ.Α. εξόδων 15-6041.003 και 15-6054.003 αντίστοιχα.
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II.Αύξηση των παρακάτω Κ.Α Εξόδων:

1. Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6222 που αφορά «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού»

κατά 1.200,00 ευρώ.

2.  Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6312.001 που αφορά «Φόρο Εισοδήματος» κατά 3.189,74 ευρώ.

3. Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6431 που αφορά «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του

Δήμου» κατά 1.500,00 ευρώ.

4. Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6443 που αφορά «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» κατά

2.000,00 ευρώ.

5. Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6495.001 που αφορά «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» κατά 3.000,00 ευρώ.

6. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6041.001 που αφορά «Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού» κατά

5.012,60 ευρώ.

7. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6041.003 που αφορά  «Τακτικές αποδοχές προσωπικού Προγράμματος

«Απασχόληση  μακροχρόνια  ανέργων ηλικίας 55-67» κατά 12.025,68 ευρώ.

8. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6054.001  που αφορά « Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» κατά

856,25 ευρώ.

9. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6054.003 που αφορά  «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Προγράμματος»

κατά 2.680,78 ευρώ.

10.  Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6232.001 που αφορά  «Μισθώματα κτηρίων» κατά 1.554,21 ευρώ.

11. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6261.002 που αφορά «Συντήρηση επισκευή ακινήτων Πολιτιστικών –

Φιλαρμονικής» κατά 1.000,00 ευρώ.

12.   Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6261.005 που αφορά «Συντήρηση επισκευή κτιρίων αθλητικών

εγκαταστάσεων» κατά 5.000,00 ευρώ.

13. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6262.003 που αφορά «Συντήρηση πυροσβεστικών για μόνιμες εγκαταστάσεις

» κατά 1.000,00 ευρώ.

14. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6265.002 που αφορά  «Συντήρηση μουσικών οργάνων» κατά 1.500,00 ευρώ.

15. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6273 που αφορά  «Φωτισμό και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για

δικές τους υπηρεσίες » κατά 3.000,00 ευρώ.

16. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6471.001 που αφορά  «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων » κατά 6.000,00

ευρώ.

17. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6471.002 που αφορά «Έξοδα θεατρικής ομάδας» κατά 2.000,00 ευρώ.

18. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6471.006 που αφορά «Προμήθεια -  μεταποίηση στολών »  κατά 5.000,00

ευρώ.

19.   Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6472.006 που αφορά «Δαπάνες διοργάνωσης Αθλητικώς ημερίδων Δ.Ε.

Κερατέας Δ.Ε. Λαυρίου» κατά  1.500,00 ευρώ.

20. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6612 που αφορά «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» κατά

3.000,00 ευρώ.
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21. Αυξάνεται ο Κ.Α 15-6613 που αφορά «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης  και

πολλαπλών εκτυπώσεων» κατά 2.500,00 ευρώ.

22. Αυξάνεται ο Κ.Α 15-6634  που αφορά «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» κατά

2.000,00 ευρώ.

23.  Αυξάνεται ο Κ.Α 15-6654  που αφορά «Προμήθεια λοιπού υλικού» κατά 1.000,00 ευρώ.

24.  Αυξάνεται ο Κ.Α 15-6661 που αφορά «Υλικά συντήρησης κι επισκευής κτιρίων» κατά 6.000,00

ευρώ.

25.  Αυξάνεται ο Κ.Α 15-6699.001 που αφορά «Προμήθεια αθλητικού υλικού» κατά 2.000,00.

26. Αυξάνεται ο Κ.Α 15-7134 που αφορά «Ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα

και λογισμικά» κατά 3.000,00 ευρώ.

27. Αυξάνεται ο Κ.Α 15-7135.001 που αφορά «Λοιπό Εξοπλισμό» κατά 2.000,00 ευρώ.

28. Αυξάνεται ο Κ.Α 15-7135.004 που αφορά «Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα»  κατά 2.500,00

ευρώ.

29. Αυξάνεται ο Κ.Α 15-7135.009 που αφορά «Προμήθεια εξοπλισμού Δομών Μουσικών Συνόλων»

κατά 6.000,00 ευρώ, προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια αναλογίων ορχήστρας, αναλογίου

μαέστρου, βάσεων ηχείων κ.λ.π.

 Μετά την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης, το αποθεματικό του προϋπολογισμού έτους 2020 του

Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’, παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 5.329,64 ευρώ.

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- την περίπτ. κ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και ισχύει

- την υπ’ αριθμ. 239/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- την υπ’ αριθμ. 55/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τρίτη (3η) Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με

την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2020, όπως αυτή εμφανίζεται αναλυτικά κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 5.329,64

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

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 1 0718.001  Επιχορήγηση Δήμου 80.000,00 0,00

 2 1219.001 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ Προγράμματος 9.019,26 0,00
¨Απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-
67¨

89.019,26

2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 3 0,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1.200,00

 4 0,00 00-6312.001 Φόρος Εισοδήματος 3.189,74

 5 0,00 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 1.500,00

 6 0,00 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00

 7 0,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.000,00

 8 0,00 15-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 5.012,60

 9 0,00 15-6041.003 Τακτικές αποδοχές προσωπικού Προγράμματος ¨Απασχόληση 12.025,68
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67¨

 10 0,00 15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 856,25

 11 0,00 15-6054.003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Προγράμματος 2.680,78
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 12 0,00 15-6232.001 Μισθώματα κτηρίων 1.554,21

 13 0,00 15-6261.002 Συντήρηση επισκευή ακινήτων Πολιτιστικών-Φιλαρμονι 1.000,00

 14 0,00 15-6261.005 Συντήρηση επισκευή κτιρίων αθλητικών εγκαταστάσεων 5.000,00

 15 0,00 15-6262.003 Συντήρ. πυροσβεστικών για  μόνιμες   εγκαταστάσεις 1.000,00

 16 0,00 15-6265.002 Συντήρηση μουσικών οργάνων 1.500,00

 17 0,00 15-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές  3.000,00
τους υπηρεσίες

 18 0,00 15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 6.000,00

 19 0,00 15-6471.002 Έξοδα θεατρικής ομάδας 2.000,00

 20 0,00 15-6471.006 Προμήθεια- μεταποίηση στολών 5.000,00

 21 0,00 15-6472.006 Δαπάνες διοργάνωσης Αθλητικών ημερίδων Δ.Ε.Κερατέας 1.500,00
Δ.Ε.Λαυρίου

 22 0,00 15-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000,00

 23 0,00 15-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών  2.500,00
εκτυπώσεων

 24 0,00 15-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00

 25 0,00 15-6654. Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00

 26 0,00 15-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 6.000,00

 27 0,00 15-6699.001 Προμήθεια αθλητικού υλικού 2.000,00

 28 0,00 15-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 3.000,00
λογισμικά

 29 0,00 15-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 2.000,00

 30 0,00 15-7135.004 Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα 2.500,00

 31 0,00 15-7135.009 Προμήθεια εξοπλισμού Δομών Μουσικών Συνόλων 6.000,00

89.019,26
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ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 89.019,26 89.019,26

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 5.329,64

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 5.329,64
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 89.019,26

 ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 89.019,26

 ΕΞΟΔΑ (-) : 0,00

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
 (+/-) :

ΤΕΛΙΚΟ 5.329,64
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη προσφυγών κατ’ αποφάσεων Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου

Αρ. Απόφ.: 221/2020

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 «άσκησης ή μη

προσφυγών κατ’ αποφάσεων Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 18028/06.10.2020 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, στην οποία

αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Με τις υπ’  αριθμ.  83 και 84/2020 αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου (αριθ.  πρωτ.  17654 και

17655/1-10-2020), επιβλήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής διοικητική κύρωση (πρόστιμο) ποσού 500,00 ευρώ

από κάθε μία, διότι ο Δήμος:

αφ’ ενός «δεν μερίμνησε για την ύπαρξη ενός μηχανοκίνητου μικρού ταχύπλοου σκάφους» στη λουτρική

εγκατάσταση ‘’ΑΙΓΑΙΟΝ’’ στο Σούνιο κατά παράβαση του άρθρου 7 του ΠΔ 31/2018

και αφ’ ετέρου  «δεν μερίμνησε ως όφειλε για την πραγματοποίηση ορθής οριοθέτησης διαύλου κλπ» στην

παραλία ‘’ΑΣΗΜΑΚΗ’’ σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 35 του ΓΚΛ.

       Επειδή υφίσταται  προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης  για την

άσκηση προσφυγής   ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου,   παρακαλώ να  λάβετε τη σχετική απόφαση

για την άσκηση ή μη προσφυγής.

      Οπότε σε θετική περίπτωση, να μου χορηγηθούν τυχόν υπάρχοντα στοιχεία ή πληροφορίες  για την

αντίκρουση των αποφάσεων.»

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι για τη διασφάλιση

των συμφερόντων του Δήμου συντρέχει νόμιμη περίπτωση άσκησης ένδικης προσφυγής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1  του Ν.3852/2020  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του

άρθρου 3  του Ν.4623/2019  και εκ νέου με την παρ.1  του άρθρου 40  του Ν.4735/2020,  η Οικονομική

Επιτροπή «…ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την

άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από

αυτά…».

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να δοθεί άμεσα εντολή στο Νομικό Σύμβουλο του

Δήμου να ασκήσει προσφυγές κατά των ως άνω αποφάσεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη Λαυρίου

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

- τις υπ’ αριθμ. 83 και 84/2020 αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου

- την αριθμ. πρωτ: 18028/06.10.2020 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
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(α) την άσκηση προσφυγών ενώπιον του Τακτικού Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά των υπ’ αριθμ. 83/2020

και 84/2020 αποφάσεων Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου, με τις οποίες επιβλήθηκαν στο Δήμο Λαυρεωτικής

διοικητικά πρόστιμα συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ.

(β) εξουσιοδοτεί το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Τσώνο Αλέξανδρο του Ηρακλή, προκειμένου

να προβεί στην άσκηση των προσφυγών.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων (εφέσεως) κατά της αριθμ. 1377/2020

απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Αρ. Απόφ.: 222/2020

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 «άσκησης ή μη

ένδικων μέσων (εφέσεως) κατά της αριθμ. 1377/2020 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  την αριθμ.  πρωτ:  16711/21.09.2020 εισήγηση του

Νομικού Συμβούλου του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

     «Την 17-9-2020  κοινοποιήθηκε στο Δήμο η υπ’  αριθμ.  1377/2020  απόφαση του  Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών)  (αριθ. πρωτ. 16528/17-9-2020), με την οποίαν έγινε

δεκτή (εν μέρει),  η από 12/4/19 αγωγή της κ. Μαρίας Μώρογλου.

         Επειδή κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την

υπ’ αριθμ. 39/2020 απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, συνομολογήθηκε η ένδικη

αγωγή κατά τα πραγματικά της περιστατικά  κατ’ άρθρο 352 Κωδ. Πολ.Δικ  και  έγινε  αυτή αποδεκτή κατά

τη ιστορική και νομική της βάση κατ’ άρθρο 298 Κ.Πολ.Δικ.

            Επειδή εκ του νόμου υπάρχει  προθεσμία ενός μηνός  από της κοινοποιήσεως  της αποφάσεως, για

την άσκηση εφέσεως κατ’ αυτής, για την οποίαν πάντως είναι προφανές ότι  δεν υφίσταται καμμία

περίπτωση ευδοκιμήσεως και μάλιστα αντιθέτως ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με επί πλέον δικαστική δαπάνη,

παρακαλώ εγκαίρως να αποφασίσετε σχετικώς.»

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

σχετικά με την άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’  αριθμ.  1377/2020  απόφασης του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών.

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 από 12.04.2019 (ΓΑΚ 34695/2019, ΕΑΚ 889/2019) και με αριθμ. πρωτ: 6727/19.04.2019 αγωγή

της κας Μαρίας Μώρογλου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία περιουσιακών –

εργατικών διαφορών),

- την υπ’ αριθμ. 39/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 11 από 88

- την υπ’ αριθμ.1377/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,

- την αριθμ. πρωτ: 16711/21.09.2020 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

τη μη άσκηση ένδικων μέσων (εφέσεως)  κατά της υπ’  αριθμ.1377/2020  απόφασης του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Τμήμα Εργατικών Διαφορών), με την οποία

έγινε εν μέρει δεκτή η από 12.04.2019 αγωγή της κας Μαρίας Μώρογλου, αναγνωρίσθηκε ότι η ενάγουσα

συνδέεται με το Δήμο Λαυρεωτικής εξ αρχής με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου και υποχρεώθηκε ο Δήμος να αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες

της, σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς (αρ. πρωτ: 17465/30.09.2020 αίτηση

Αλέξανδρου Τσώνου)

Αρ. Απόφ.: 223/2020

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 «εξωδικαστικής

επίλυσης διαφοράς (αρ. πρωτ: 17465/30.09.2020 αίτηση Αλέξανδρου Τσώνου)», έθεσε υπόψη των μελών

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Την αριθμ. πρωτ: 17093/25.09.2020 αίτηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, κου Αλέξανδρου

Τσώνου, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

     «Ως γνωστόν, επι σχετικών αγωγών μου , εκδόθηκαν από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου οι υπ’ αριθμ. 407 και

408/2015 αποφάσεις (ήδη τελεσίδικες και αμετάκλητες), με τις οποίες αναγνωρίσθηκε η υποχρέωση του

Δήμου:

1) να με κατατάξει αναδρομικά από 1/11/2011 και εφεξής ως έμμισθο δικηγόρο του αμειβόμενο με τον Α΄.

βαθμό (ήτοι τον καταληκτικό βαθμό) της κατηγορίας ΠΕ ,

2) να μου καταβάλει από 1/6/2013 και εφεξής  επι του βασικού μισθού του Α΄. βαθμού (καταληκτικού) της

κατηγορίας ΠΕ, χρονοεπίδομα υπολογιζόμενο σε ποσοστό 2% για κάθε δύο έτη δικηγορίας από την

ημερομηνία εγγραφής μου στα μητρώα του ΔΣΑ  και

3) να μου καταβάλει αφ’ ενός το ποσό των  8.213 ευρώ , που αντιστοιχούσε στη διαφορά του βασικού μισθού

της πάγιας αντιμισθίας μου από 1/11/2011 έως 31/5/2015  και  αφ’ ετέρου το ποσό των 18.600 ευρώ, που

αντιστοιχούσε στο χρονοεπίδομα 2% για το διάστημα από 1/6/2013 έως 31/5/2015.

     Ο Δήμος εφαρμόζοντας τις ανωτέρω αποφάσεις μου κατέβαλε μεν τα ως άνω επιδικασθέντα ποσά  για

το διάστημα έως 31/5/2015, πλην όμως παρέλειψε να εφαρμόσει τις δύο πρώτες επιδικασθείσες

υποχρεώσεις του εφεξής , δηλαδή:

-να με κατατάξει αναδρομικά από 1/11/2011 και εφεξής ως έμμισθο δικηγόρο του αμειβόμενο με τον Α΄.

(καταληκτικό) βαθμό της κατηγορίας ΠΕ  και να μου καταβάλει από 1/6/2015 και εφεξής  επί του βασικού
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μισθού του Α΄. (καταληκτικού) βαθμού της κατηγορίας ΠΕ, χρονοεπίδομα υπολογιζόμενο σε ποσοστό 2% για

κάθε δύο έτη δικηγορίας από την ημερομηνία εγγραφής μου στα μητρώα του ΔΣΑ .

     Επειδή με τις ανωτέρω αποφάσεις έχουν κριθεί αμετακλήτως  τα ανωτέρω ζητήματα, αιτούμαι:

 1) να με κατατάξει αναδρομικά από 1/11/2011 και εφεξής ως έμμισθο δικηγόρο του αμειβόμενο με τον Α΄.

(καταληκτικό) βαθμό της κατηγορίας ΠΕ   και

2) να μου καταβληθούν  τόσον η  επιδικασθείσα διαφορά του μισθολογικού κλιμακίου,  όσο και το

επιδικασθέν αναλογούν χρονοεπίδομα του ποσοστού 2% , για το χρονικό διάστημα από 1/6/2015  έως

30/9/2020  και να συνεχισθούν να μου καταβάλονται μέχρι 31/12/2020.

2. Την αριθμ. πρωτ: 17465/30.09.2020 αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού του Νομικού Συμβούλου του

Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

     «Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 17093/25-9-2020 αίτησής μου για καταβολή καθυστερουμένων

επιδικασθέντων τελεσιδίκως (διαφορά μισθού και χρονοεπίδομα για το χρονικό διάστημα απο 1/6/2015

έως 30/9/2020), δηλώνω ότι:

Α) παραιτούμαι των αξιώσεων:

(1) διαφοράς μισθού για το χρονικό διάστημα απο 1/6/2015 έως 31/12/2015 , ποσού 1.337,00 ευρώ (ήτοι

191 Χ 7 μήνες = 1.337,00)  και  (2) χρονοεπιδόματος 2% για το ίδιο το χρονικό διάστημα απο 1/6/2015 έως

31/12/2015 , ποσού 5.579,00 ευρώ  (ήτοι 797 Χ & μήνες = 5.579,00),  δηλαδή συνολικού ποσού 6.916,00

ευρώ

Και κατόπιν τούτου

Β) αιτούμαι την καταβολή με εξώδικο συμβιβασμό (κατ’ άρθρο 72 ν. 3852/2010), των αναγνωρισθεισών ως

άνω αξιώσεών μου με ισχύ δεδικασμένου, για το λοιπό χρονικό διάστημα  (δηλαδή από 1/1/2016 έως

30/9/2020), συνολικού ποσού 59.160 ευρώ  και  ειδικότερα αναλυτικώς των αξιώσεων:

(1) διαφοράς μισθού για το χρονικό διάστημα 1/1/2016 έως 30/9/2020 , ποσού 10.203,00 ευρώ  (2097 –

1918 =179 Χ 57 μήνες = 10.203,00),

(2) χρονοεπιδόματος 2% για το χρονικό διάστημα 1/1/2016 έως 31/5/2016 ποσού 3.985,00 ευρώ  (2097 Χ

38% =797,00 Χ 5 μήνες = 3.985,00),

(3) χρονοεπιδόματος 2% για το χρονικό διάστημα 1/6/2016 έως 31/5/2018,  ποσού 20.136,00 ευρώ  (2097 Χ

40% =839,00 Χ 24 μήνες = 20.136,00),

(4)  χρονοεπιδόματος 2% για το χρονικό διάστημα 1/6/2018 έως 31/5/2020,  ποσού 21.144,00 ευρώ  (2097

Χ 42% =881,00 Χ 24 μήνες = 21.144,00)  και

(5)    χρονοεπιδόματος 2% για το χρονικό διάστημα 1/6/2020 έως 30/9/2020,  ποσού 3.692,00 ευρώ  (2097

Χ 44% =923,00 Χ 4 μήνες = 3.692,00).

       Παρακαλώ για την αποδοχή του αιτήματός μου.

Σημειώσεις:  1) η διαφορά μισθού υπολογίζεται μεταξύ του καταβαλλομένου ήδη απο 1/1/2016 μισθού

ποσού 1.918,00 και του αναγνωρισθέντος δικαστικώς μισθού ποσού 2.097,00  (Α΄. Βαθμός παλιού

μισθολογίου),
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2) οι υπολογισμοί χρονοεπιδόματος γίνονται με στρογγυλοποίηση στη πλησιέστερη μονάδα,

3)   εγγραφή στα μητρώα ΔΣΑ  απο 7/5/1976  για υπολογισμό χρονοεπιδόματος 2%  για κάθε διετία από

εγγραφής . Οπότε 1/1/2016 -31/5/2016 19η διετία άρα 38%, 1/6/2016 -31/5/2018  20ή διετία  άρα 40%

κ.ο.κ.

Eπισυνάπτονται: οι αμετάκλητες αποφάσεις Ειρηνοδικείου 407 και 408/2015, οι εκθέσεις επίδοσής των στον

Δήμο, πιστοποιητικά τελεσιδικίας των, βεβαίωση ΔΣΑ.»

3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου

3  του Ν.4623/2019  και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1  του άρθρου 40  του Ν.4735/2020),  περί

αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή: «ι) …. Επίσης,

αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000)

ευρώ,  πλέον ΦΠΑ.  Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού,  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 στον προσδιορισμό ή τη

μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση

δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση

ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο….».

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή το θέμα αφορά το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, ζητήθηκε από το

δικηγόρο Αθηνών, κο Γεώργιο Κατσαμπέρη να γνωμοδοτήσει σχετικά. Στην αριθμ. πρωτ: 18179/08.10.2020

έγγραφη γνωμοδότηση του Γ. Κατσαμπέρη αναφέρονται τα ακόλουθα:

     Ο ανωτέρω δικηγόρος του Δήμου με την υπ’  αριθ.  πρωτ.  17093/25-9-2020 πρώτη αίτησή του  ζήτησε,

βάσει του δεδικασμένου των υπ’ αριθ. 407 και 408/2015 αμετακλήτων αποφάσεων του Ειρηνοδικείου

Λαυρίου:

1) να τον κατατάξει αναδρομικά από 1/11/2011 και εφεξής ως έμμισθο δικηγόρο του αμειβόμενο με τον Α΄.

(καταληκτικό) βαθμό της κατηγορίας ΠΕ  και

2) να του καταβληθούν  τόσον η  επιδικασθείσα διαφορά του μισθολογικού κλιμακίου, όσο και το

επιδικασθέν αναλογούν χρονοεπίδομα του ποσοστού 2% , για το χρονικό διάστημα από 1/6/2015  έως

30/9/2020  και να συνεχισθούν να του καταβάλονται μέχρι 31/12/2020, συνολικού ποσού 66.076 ευρώ.

Εν συνεχεία ,  υπέβαλε την υπ’  αριθ.  πρωτ.  17465/30-9-2020  δεύτερη αίτηση με την οποία ζήτησε την

καταβολή εκ μέρους του Δήμου, με εξώδικο συμβιβασμό, συνολικού ποσού 59.160 ευρώ (μετά από

παραίτηση μέρους της αξίωσής του ποσού 6.916 ευρώ).

     Σχετικώς με την αίτηση αυτή του εξώδικου συμβιβασμού, έχω να σας εκθέσω τα ακόλουθα:



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 14 από 88

     Σύμφωνα με το  άρθρο 72  του ν.  3852/2010 (όπως ισχύει)  ««1 ιβ.  Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την

κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ... και 2. Για τις

περιπτώσεις  ...ιβ της προηγουμένης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση

δικηγόρου...», προκύπτει ότι το αίτημα εμπίπτει,  λόγω ποσού, στην αποφασιστική αρμοδιότητα της

Οικονομικής Επιτροπής.

     Με τις υπ’ αριθμ. 407 και 408/2015 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, που εκδόθηκαν μετά από

σχετικές αγωγές του αιτούντος δικηγόρου, αναγνωρίσθηκε η υποχρέωση του Δήμου:  1) να τον κατατάξει

αναδρομικά από 1/11/2011 και εφεξής ως έμμισθο δικηγόρο του αμειβόμενο με τον Α΄. βαθμό (ήτοι τον

καταληκτικό βαθμό) της κατηγορίας ΠΕ,

2) να του καταβάλει από 1/6/2013 και εφεξής  επι του βασικού μισθού του Α΄. βαθμού (καταληκτικού) της

κατηγορίας ΠΕ, χρονοεπίδομα υπολογιζόμενο σε ποσοστό 2% για κάθε δύο έτη δικηγορίας από την

ημερομηνία εγγραφής μου στα μητρώα του ΔΣΑ  και

3) να του καταβάλει αφ’ ενός το ποσό των  8.213 ευρώ, που αντιστοιχούσε στη διαφορά του βασικού μισθού

της πάγιας αντιμισθίας μου από 1/11/2011 έως 31/5/2015  και  αφ’ ετέρου το ποσό των 18.600 ευρώ, που

αντιστοιχούσε στο χρονοεπίδομα 2% για το διάστημα από 1/6/2013 έως 31/5/2015.

     Οι ανωτέρω αποφάσεις κοινοποιήθηκαν στον Δήμο την 13/11/2015 (βλ. υπ’ αριθ. 5545 ΣΤ και 5546 ΣΤ/13-

11-2015 εκθέσεις επίδοσης του Δικστ. Επιμελητή Δημητρίου Γ. Γκίκα) και εν συνεχεία λήφθηκαν από το

αρμόδιο Ειρηνοδικείο Λαυρίου τα υπ’ αριθ. 2 και 3/29-1-2016 πιστοποιητικά με τα οποία πιστοποιήθηκε ότι

μέχρι τότε (είχε παρέλθει πλέον του διμήνου) δεν είχαν ασκηθεί ένδικα μέσα κατ’ αυτών των αποφάσεων

και συνεπώς είχαν πλέον κατά νόμο καταστεί τελεσίδικες και αμετάκλητες.

     Οι ανωτέρω αποφάσεις αποτελούν δεδικασμένο, καλύπτεται η έκτασή του (δηλ. το ουσιαστικό ζήτημα),

τα αντικειμενικά  και υποκειμενικά όριά του (δηλ. ίδιοι διάδικοι, ίδια πρόσωπα, ίδια ιδιότητα, δικαίωμα που

κρίθηκε, ίδιο αντικείμενο κλπ)  σύμφωνα με τα  άρθρα 321, 322, 324 και 325.  Κ.Πολ.Δ.  και το δεδικασμένο

λαμβάνεται υπ’  όψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο κατ’  άρθρο 332  Κ.Πολ.Δ.   Οπότε σε μία

ενδεχόμενη αντιδικία το αποτέλεσμα τυγχάνει δεδομένο υπέρ του αιτούντος.

     Κατόπιν αυτών και λαμβανομένου υπ’ όψη του περιορισμού της αξίωσης του αιτούντος κατά 6.916 ευρώ,

θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου η αποδοχή του αιτουμένου εξώδικου συμβιβασμού, προς

αποφυγή ασκόπων δικαστικών διενέξεων και επί πλέον οικονομικών επιβαρύνσεων (σύνολο αξιώσεων,

τόκοι υπερημερίας, δικαστικά έξοδα).

 Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της πρότασης του Νομικού Συμβούλου

του Δήμου,  κου Αλέξανδρου Τσώνου του Ηρακλή για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μέσω

συμβιβασμού με την καταβολή του ποσού των 59.160,00  ευρώ 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
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- τις αριθμ. πρωτ: 17093/25.09.2020 και 17465/30.09.2020 αιτήσεις του Νομικού Συμβούλου

- την αριθμ. πρωτ: 18179/08.10.2020 έγγραφη γνωμοδότηση του Γ. Κατσαμπέρη

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του κου Αλεξάνδρου Τσώνου του Ηρακλή, Νομικού

Συμβούλου του Δήμου και του Δήμου Λαυρεωτικής, με την καταβολή του αιτούμενου ποσού των 59.160,00

ευρώ.

Η αποπληρωμή του ποσού θα γίνει εφ’  άπαξ.  Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6492  με τίτλο

‘’δικαστικά έξοδα’’ του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020.

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

να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή της κας Παντελαίου Κυριακής κατά του Δήμου

Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 224/2020

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 «λήψη

απόφασης σχετικά με την αγωγή της κας Παντελαίου Κυριακής κατά του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.  πρωτ:  16161/14.09.2020  εισήγηση του Νομικού

Συμβούλου του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15826/9-9-20 πρόσκληση της Προέδρου του 20ού Τμήματος του Διοικητικού

Εφετείου Αθηνών, κλήθηκε ο Δήμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126Β του Κώδικα Διοικητικής

Δικονομίας (για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς), να προσκομίσει εντός δέκα (10)

ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επίλυση της διαφοράς.

Επίσης έχει ορισθεί δικάσιμος η 16/12/2020.

     Επειδή δεν έχω φάκελλο της υπόθεσης και δεν γνωρίζω τη δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης,

παρακαλώ για τις δικές ενέργειες.

Υπενθυμίζω το με αριθμ. πρωτ. 217/9-1-20 έγγραφό μου με το ακόλουθο περιεχόμενο:

     «Σε συνέχεια της από 8/7/2019 αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής της ανωτέρω Κυριακής Γ.

Παντελαίου  ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αριθ. πρωτ. 12349/10-7-2019), που

απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους,  κοινοποιήθηκε στο Δήμο (αριθ. πρωτ. 125/7-1-2020) αγωγή-προσφυγή

της ιδίας, με την οποίαν η ενάγουσα πολιτ. Μηχανικός αιτείται να της καταβληθεί το συνολικό ποσό των

80.932,03 ευρώ, που αφορά στην 2ο Λογαριασμό της μελέτης με τίτλο ‘’Κτηματογραφική Αποτύπωση-

Μελέτη Γεωγραφικής καταλληλότητας - Υδραυλική Μελέτη Ρεμάτων για πολεοδόμηση των περιοχών

παραθεριστικής κατοικίας «ΣΠΗΛΙΑ ΖΕΖΑ» και «ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ»  Δήμου Κερατέας’’, παρακαλώ να μου
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διατεθούν εγκαίρως τα υπάρχοντα απαραίτητα στοιχεία για την αντίκρουση της αγωγής, καθώς και η

σχετική πληροφόρηση και άποψη της Υπηρεσίας επί της αγωγής.»

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι όπως προκύπτει από

την ανάγνωση της αγωγής – προσφυγής, με την αριθμ.96/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η

έγκριση του πρακτικού Νο ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης

‘’Κτηματογραφική Αποτύπωση-Μελέτη Γεωγραφικής καταλληλότητας - Υδραυλική Μελέτη Ρεμάτων για

πολεοδόμηση των περιοχών παραθεριστικής κατοικίας «ΣΠΗΛΙΑ ΖΕΖΑ»  και «ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ»   Δήμου

Κερατέας’’, κατακυρώθηκε ως Ανάδοχος της μελέτης η σύμπραξη γραφείων μελετών ‘’ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ –

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΠΑΝΕΛΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΛΙΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ’’ και

εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής για την υπογραφή της σύμβασης.

Στη συνέχεια υπεγράφη η αριθμ.  πρωτ:  5988/02.04.2013  σύμβαση εκπόνησης της μελέτης,

προεκτιμώμενης αμοιβής 561.985,77 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας δώδεκα

(12) μηνών.

Έως σήμερα παραμένει σε εκκρεμότητα η εξόφληση του ποσού των 80.932,00  ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά το ποσό που αντιστοιχεί στην κα ΚΥΡΙΑΚΗ Γ. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ,

σύμφωνα με τη δήλωση κατανομής αμοιβής που συνοδεύει το 2ο λογαριασμό της μελέτης.

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή η Υπηρεσία δε διαθέτει κάποια αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου

να αντικρουσθεί η ουσιαστική βάση και τα πραγματικά περιστατικά όπως τα επικαλείται η  κα ΚΥΡΙΑΚΗ Γ.

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ στην αγωγή της και πιθανολογείται η μη ευδοκίμηση άσκησης ενδίκων μέσων από το Δήμο, ο

κος Πρόεδρος πρότεινε να μην καταθέσει ο Δήμος προτάσεις για την αντίκρουση της αγωγής, εφόσον δεν

υπάρχει λόγος αντιδικίας και προς αποφυγή περαιτέρω δικαστικών διενέξεων και καταβολής επιπρόσθετων

δικαστικών εξόδων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1  του Ν.3852/2020  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του

άρθρου 3  του Ν.4623/2019  και εκ νέου με την παρ.1  του άρθρου 40  του Ν.4735/2020,  η Οικονομική

Επιτροπή «…ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την

άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από

αυτά…».

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 έχει τροποποιηθεί ισχύει

- την από 31.12.2019 αγωγή-προσφυγή  της κας ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ

- την αριθμ. πρωτ: 16161/14.09.2020 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου

- το φάκελο  της υπόθεσης

και έπειτα από διαλογική συζήτηση
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αποφασίζει ομόφωνα

ο Δήμος Λαυρεωτικής να μην καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

για την αντίκρουση της από 31.12.2019 αγωγής - προσφυγής (αρ. καταχωρ.: ΑΓΠΡ 1495/31.12.2019) της κας

ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Δαβαθμιδικού

Συνδέσμου Νομού Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής με αντικείμενο το λειοτεμαχισμό και

μεταφόρτωση ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων και έγκρισης των όρων αυτής

Αρ. Απόφ.: 225/2020

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 «σύναψης

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Δαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και του Δήμου

Λαυρεωτικής με αντικείμενο το λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων και

έγκρισης των όρων αυτής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

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

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

όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12  του ν.

4412/2016…».

2. Το άρθρο 100 ‘’προγραμματικές συμβάσεις’’ του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.  Την υπ’  αριθ.  364/2020  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ,  με την οποία εγκρίθηκε η

σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Λαυρεωτικής με αντικείμενο το

λειοτεμαχισμό και τη μεταφόρτωση ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων,  καθώς και το σχέδιο της

σύμβασης.

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

προγραμματική σύμβαση προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού, μεταφόρτωσης ογκωδών και

απορριμμάτων πρασίνου και η διάθεση - τροφοδοσία ανοικτών σκαφών για τη μεταφόρτωση κατά

περίπτωση και σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και ανάλογα την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και του

προσωπικού του ΕΔΣΝΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η συμβολή και των δύο συμβαλλομένων στην προεπεξεργασία των

αποβλήτων πριν την τελική διάθεση αυτών και στην μείωση του οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους

διαχείρισης των ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου,  λόγω της προφανούς απομείωσης του προς

μεταφορά όγκου και της εξοικονόμησης πολύτιμου χώρου στον τελικό αποδέκτη (ΧΥΤΑ) των υπόψη στερεών

αποβλήτων.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες αρχής γενομένης από την ημερομηνία

της υπογραφής της ή έως εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής για την υποστήριξη των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της σύμβασης και
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έναντι των παρεχομένων υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ υποχρεούται να καταβάλλει στον ΕΔΣΝΑ το ποσόν των:

- 338 € ανά ημέρα 3ωρης απασχόλησης του λειοτεμαχιστή,

- 146 € ανά δρομολόγιο (περίπτωση απόσταση ΟΤΑ –ΧΥΤΑ μεγαλύτερης   των 25 χιλιομέτρων) ειδικών

ανοικτών containers του ΕΔΣΝΑ χωρητικότητας 30 κ.μ., τίμημα που αφορά στην περίπτωση μεταφοράς με

οχήματα και προσωπικό του ΕΔΣΝΑ.

Η συνολική δαπάνη για το Δήμο υπολογίζεται σε ποσό 35.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑ 20-

6721.001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 και τον αντίστοιχο ΚΑ δαπανών του

δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

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

σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Ειδικού Διαβαθμιδικού

Συνδέσμου Νομού Αττικής, την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και τον ορισμό τακτικών

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

Σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- την υπ’ αριθ. 364/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ

- το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Ειδικού

Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, με αντικείμενο το λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και

πράσινων απορριμμάτων.

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

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

Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3882/2020, για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

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

Λαυρεωτικής ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους, ως εξής:

Τακτικό μέλος: Αθανάσιο Μακροδημήτρης, Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής.

Αναπληρωματικό μέλος: Ελένη Κανελλοπούλου, Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής.

Ε. Η χρονική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης θα είναι έξι (6)  μήνες ή έως εξαντλήσεως του

οικονομικού αντικειμένου.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
     ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
                      ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

            ΑΡ. ΠΡΩΤ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

 ΑΡ. ΠΡΩΤ  :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΣΝΑ – ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα ………..    του μηνός ……….  2020  και στην έδρα του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.,  οδός Άντερσεν 6  και
Μωραϊτη 90 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Άντερσεν 6  και Μωραϊτη 90,  νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο του κ.  Βασίλειο Κόκκαλη,
Αντιπεριφερειάρχη Αττικής.

2. Ο Δήμος Λαυρεωτικής, Ο.Τ.Α. α' βαθμού, που εδρεύει στο Λαύριο οδός Κουντουριώτου 1, ΑΦΜ
998292246 ΔΟΥ ………. όπως εκπροσωπείται νόμιμα, από τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά, συμφωνούν
και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Προοίμιο
Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ως αρμόδιος φορέας για την προσωρινή αποθήκευση,  επεξεργασία, μεταφόρτωση,
ανακύκλωση και την,  εν γένει,  αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων,  την λειτουργία σχετικών
εγκαταστάσεων, τη κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και την  αποκατάσταση
υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός  της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής, έχων
στην ιδιοκτησία του κατάλληλο εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό (αυτοκινούμενους λειοτεμαχιστές,
φορτωτές τροφοδοσίας,  οχήματα και σκάφες μεταφοράς απορ/των)  και προκειμένου να ενισχυθεί η
προσπάθεια για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων της Περιφέρειας  Αττικής,
υλοποιεί πρόγραμμα για το λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου των
ΟΤΑ - μελών του.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στον τομέα του περιβάλλοντος για την
αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων εφαρμόζει πρόγραμμα διακεκριμένης συλλογής ογκωδών και
απορριμμάτων πρασίνου. Τα συλλεγόμενα ογκώδη και απορρίμματα πρασίνου  θα προσκομίζονται στο
χώρο Προσωρινή εναπόθεσης ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων με διεύθυνση
<<……………………………………….>>

Η Σύμβαση αυτή υπογράφεται μετά την λήψη των κάτωθι Αποφάσεων:

α) της 364/2020 ΑΕΕ ΕΔΣΝΑ

β) της ……………. Αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής

Εν όψει των ανωτέρω, με την υπογραφή της παρούσης, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ως στόχο την
υλοποίηση προγράμματος για το λειοτεμαχισμό-μεταφόρτωση των ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου
του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως ορίζεται παρακάτω.
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Άρθρο 1°Αντικείμενο - Σκοπός της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών και οι σχετικοί όροι
προκειμένου να υλοποιηθεί πρόγραμμα λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης ογκωδών και απορριμμάτων
πρασίνου που παράγονται στην περιοχή του Δήμου Λαυρεωτικής και συλλέγονται από το πρόγραμμα
αποκομιδής του Δήμου.

Με την παρούσα σύμβαση προβλέπεται παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού, μεταφόρτωσης ογκωδών
και απορριμμάτων πρασίνου  και η διάθεση-τροφοδοσία ανοικτών σκαφών για τη μεταφόρτωση κατά
περίπτωση και σύμφωνα με τις ανάγκες του δήμου και ανάλογα την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και
του προσωπικού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η συμβολή, των εδώ συμβαλλομένων, στην προεπεξεργασία των
αποβλήτων πριν την τελική διάθεση αυτών και στην μείωση του οικονομικού και περιβαλλοντικού
κόστους διαχείρισης των ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου, λόγω της προφανούς απομείωσης του
προς μεταφορά όγκου και της εξοικονόμησης πολύτιμου χώρου στον τελικό αποδέκτη (ΧΥΤΑ) των υπόψη
στερεών αποβλήτων.

Άρθρο 2° Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Συμβαλλόμενων

Για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης,  τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν στα
πλαίσια της παρούσας τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα.

2.1. Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αναλαμβάνει:

1. Να παρέχει υπηρεσίες, ανάλογα με την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και του προσωπικού του

α. λειοτεμαχισμού ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου, και

β. μεταφόρτωσης και μεταφοράς ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου

2. Να ασκεί την τεχνική επίβλεψη εκτέλεσης των ως άνω εργασιών και να τηρεί αρχείο με τα στοιχεία
λειτουργίας της μονάδας διαθέτοντας προς τούτο ίδιο τεχνικό προσωπικό.

3.Να προβαίνει με ίδια μέσα και δαπάνες στις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού.

2.2. Ο Δήμος Λαυρεωτικής  (ως άμεσα ενδιαφερόμενος για την περιβαλλοντικά ορθή, τεχνικά άρτια και
ταχεία εκτέλεση των εργασιών της παρούσας) :

1. Υποχρεούται να διαθέσει κατάλληλο χώρο για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

2.  Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση του χώρου,  τον έλεγχο των
εισερχομένων οχημάτων και την διαχείριση των εισερχομένων φορτίων που είναι
ακατάλληλα προς λειοτεμαχισμό.

Καθ' όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσης συμβάσεως ο Δήμος έχει την ευθύνη για την παροχή
εγκαταστάσεων για την υγιεινή του προσωπικού, για την φύλαξη και καθαριότητα των εγκαταστάσεων και
του εξοπλισμού του ΕΔΣΝΑ δια των οποίων θα εξυπηρετείται το πρόγραμμα ως και του εν γένει χώρου,
που διαθέτει ο Δήμος για τον σκοπό αυτό και την ευθύνη επίβλεψης των οχημάτων του που τυχόν
προσέρχονται στον χώρο κατά την εκτέλεση των εργασιών.

3. Υποχρεούται να μεριμνήσει για τη διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας κατά την κίνηση των οχημάτων και
τη λειτουργία του εξοπλισμού. Προς τούτο και όσον αφορά ειδικότερα την ασφαλή κίνηση των οχημάτων,
ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την απαιτούμενη διαμόρφωση του χώρου ώστε η κίνηση των οχημάτων από
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και προς τον χώρο εργασιών να γίνεται με ασφάλεια.

4. Υποχρεούται να αναλάβει κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων αρνητικών επιπτώσεων
(οπτική ρύπανση, διασπορά σκόνης και υλικών), ενδεχόμενες λόγω της θέσης και μορφολογίας του χώρου,
όπως π.χ. προστατευτικά πλαίσια (π.χ, ενημερωτικές πινακίδες) στην εξωτερική περίμετρο του χώρου και
διάθεση βυτιοφόρου οχήματος .

5. Αναλαμβάνει να συλλέγει με ίδια μέσα και προσωπικό τα ογκώδη απορρίμματα και τα απορρίμματα
πρασίνου που παράγονται στην περιοχή του και να τα μεταφέρει στον προκαθορισμένο χώρο με σκοπό
την προσωρινή επιδαπέδια συγκέντρωση τους, προκειμένου εκ του τόπου αυτού να αρχίζει η τροφοδοσία
του λειοτεμαχιστή με τη βοήθεια φορτωτή και,  κατά περίπτωση,  είτε η απευθείας τροφοδοσία των
σκαφών του ΕΔΣΝΑ με τα λειοτεμαχισμένα απορρίμματα μέσω της μεταφορικής ταινίας του
λειοτεμαχιστή, είτε η επιδαπέδια συγκέντρωση και στη συνέχεια η τροφοδοσία με χρήση του φορτωτή.

Όσον αφορά την μεταφορά των λειοτεμαχισμένων απορριμμάτων (προς τελική διάθεσή τους),  αυτή θα
γίνει αποκλειστικά με οχήματα του ΕΔΣΝΑ.

6. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του έργου και στο βαθμό που θα είναι εφικτό από πλευράς ελεύθερου
χώρου,  ο Δήμος αναλαμβάνει να φιλοξενεί την στάθμευση και φύλαξη του εξοπλισμού του ΕΔΣΝΑ (
λειοτεμαχιστή, τετραξονικά, φορτωτή, conteiners) μετά το πέρας των εργασιών στην περίπτωση που η
διάρκεια εκτέλεσης εργασιών υπερβαίνει την μία ημέρα.

7. Αναλαμβάνει να παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών και να συμμετέχει στην τήρηση του αρχείου
με τα στοιχεία λειτουργίας της μονάδας διαθέτοντας προς τούτο ίδιο τεχνικό προσωπικό.

8.  Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την δαπάνη των καυσίμων που θα απαιτηθούν για την
λειτουργία των μηχανημάτων για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

9. Αναλαμβάνει τα έξοδα διέλευσης διοδίων Αττικής οδού (τετραξονικών οχημάτων του ΕΔΣΝΑ) καθ’ όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης των υπόψη εργασιών.

2.3. Η έναρξη και το πέρας της λειτουργίας του εξοπλισμού, οι χρόνοι εισόδου, εξόδου του εξοπλισμού
του ΕΔΣΝΑ και λοιπά στοιχεία, θα αποτυπώνονται σε ειδικό έντυπο (Ημερήσιο Δελτίο Λειτουργίας) το οποίο
θα προσυπογράφεται από τον υπεύθυνο του Δήμου και τον αρμόδιο επί τόπου υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ. Τα
έντυπα αυτά θα αποτελούν την βάση
επεξεργασίας, για την σύνταξη των πιστοποιήσεων, από τον ΕΔΣΝΑ.

2.4. Ο Δήμος υποχρεούται να εξασφαλίσει με ίδια μέσα και δαπάνες ότι τα προσκομιζόμενα προς
λειοτεμαχισμό ογκώδη και απορρίμματα πρασίνου θα είναι διαχωρισμένα επί τόπου στο χώρο εργασίας
από αδρανή και υλικά κατεδάφισης και από πάσης φύσεως υλικά μη αποδεκτά προς υγειονομική ταφή.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του έργου και στο βαθμό που αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου για την κάλυψη επειγουσών και εκτάκτων αναγκών  ο ΕΔΣΝΑ μπορεί να προβαίνει στη διάθεση-
τροφοδοσία καταλλήλων σκαφών προσωρινής αποθήκευσης.

Στην περίπτωση που στα προς λειοτεμαχισμό ογκώδη και απορρίμματα πρασίνου περιέχονται αδρανή και
υλικά κατεδάφισης, αυτά θα διαχωρίζονται επί τόπου από το προσωπικό του ΕΔΣΝΑ με μηχανικά μέσα του
ΕΔΣΝΑ και θα παραμένουν επί τόπου του χώρου. Η υπόψη εργασία διαχωρισμού ακατάλληλων υλικών από
τον ΕΔΣΝΑ παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία του εξοπλισμού, χωρίς υπαιτιότητα του ΕΔΣΝΑ για τυχόν
συνέπειες και δέον να αποφεύγεται. Ο ΕΔΣΝΑ ουδεμία ευθύνη έχει για την απομάκρυνση από το χώρο ή
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και τη διευθέτηση των υπόψη υλικών και τυχόν απαιτούμενες ενέργειες και δαπάνες είναι στην
αποκλειστική ευθύνη του Δήμου.

2.5. Οι παρεχόμενες εκ μέρους του ΕΔΣΝΑ εργασίες λειοτεμαχισμού- μεταφόρτωσης (διάθεσης σκαφών)
εκτελούνται για λογαριασμό του δήμου στον υποδειχθέντα από το δήμο χώρο, ιδιοκτησίας του δήμου, μετά
από πρόσκληση και καθ' υπόδειξη του δήμου. Ο δήμος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την χρήση του
χώρου, την αδειοδότηση και τις σχετικές ενέργειες που ενδεχομένως απαιτούνται για την σύννομη
λειτουργία του λειοτεμαχιστή και τη μεταφόρτωση των προϊόντων του.

2.6 Ο Δήμος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια συντονισμού του προγράμματος αποκομιδής και της
προσωρινής εναπόθεσης των ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου και της κίνησης των οχημάτων του στο
χώρο εργασίας ώστε αφ' ενός να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και
η απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία του,  και αφ'  ετέρου να ελαχιστοποιείται τυχόν όχληση των
περιοίκων από την εκτέλεση των υπόψη εργασιών.

2.7 Συμφωνείται ότι δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας ο λειοτεμαχισμός ογκωδών
απορριμμάτων τα οποία προέρχονται από παραγωγικές διαδικασίες (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές
επιχειρήσεις), δεδομένου ότι η διαχείριση- διάθεση των εν λόγω αποβλήτων βαρύνει τον παραγωγό- κάτοχο
και τιμολογείται ιδιαιτέρως κατά την είσοδό τους στον ΧΥΤΑ.

2.8 Συμφωνείται ότι δεν περιλαμβάνεται στο οικονομικό αντικείμενο της παρούσας ο λειοτεμαχισμός
ογκωδών απορριμμάτων τα οποία προέρχονται από άλλο Δήμο πλην του Δήμου Λαυρεωτικής.

2.9 Ο Δήμος Λαυρεωτικής ως άμεσα ενδιαφερόμενος για την τεχνικά άρτια εκτέλεση της παρούσας, έχει
ευθύνη για τη πλήρη αποκατάσταση σε τυχόν φθορές & βλάβες που θα υποστούν τα εν λόγων containers
κατά τη διάρκεια χρήσης του εξοπλισμού στο χώρο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 3° Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης
Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχετε από την ημερομηνία υπογραφής και η διάρκεια ισχύος της είναι έξι
(6) μήνες ή μέχρι εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου και θα υλοποιείται μετά από πρόσκληση του
Δήμου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του.

Άρθρο 4° Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου

Οι υπηρεσίες μεταφόρτωσης και μεταφοράς των ογκωδών και πράσινων  απορ/των θα παρέχονται
περιοδικά, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα εξοπλισμού και προσωπικού και σε συνδυασμό με τον χρονικό
προγραμματισμό προς εξυπηρέτηση και άλλων Δήμων που έχει ανάλογες συμβάσεις ο ΕΔΣΝΑ.

Για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα, οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ότι

α.  Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από 1  έως  5  ημέρες την εβδομάδα,  από Δευτέρα έως Παρασκευή,  με
κανονικό ωράριο απασχόλησης του προσωπικού του ΕΔΣΝΑ 5.30 π.μ. έως 12.00 μεσημβρινή.

β. Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα (1 έως 5 ημέρες εκτέλεσης εργασιών) προβλέπεται η εκτέλεση δρομολογίων
μεταφοράς ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων σύμφωνα με την διαθεσιμότητα τον προγραμματισμό τον
κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό (ανοικτών containers και ενός τετραξονικού οχήματος μετά του οδηγού
του ΕΔΣΝΑ).
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Ενδιάμεσα θα εκτελούνται  (με προσωπικό και εξοπλισμό του Δήμου) υποστηρικτικές εργασίες
διαχωρισμού-διευθέτησης των εισερχομένων φορτίων σε πράσινα και ογκώδη, και τροφοδοσίας των
πράσινων και  ογκωδών σε ξεχωριστά ανοικτά containers του ΕΔΣΝΑ, λόγω διαφορετικής εναπόθεσής τους.

Άρθρο 5° Προϋπολογισμός – Πόροι

Για την εκτίμηση των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της σύμβασης και την παροχή των
υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα, οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ότι:

1. Ο Δήμος Λαυρεωτικής για την υποστήριξη των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της
σύμβασης και έναντι των παραπάνω παρεχομένων υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ υποχρεούται να
καταβάλλει στον ΕΔΣΝΑ το ποσόν των :

i. 338 € ανά ημέρα 3ωρης απασχόλησης του λειοτεμαχιστή,

ii. 146 € ανά δρομολόγιο (περίπτωση απόσταση ΟΤΑ –ΧΥΤΑ μεγαλύτερης   των 25
χιλιομέτρων)  ειδικών ανοικτών containers  του ΕΔΣΝΑ χωρητικότητας 30  κ.μ.,  τίμημα που
αφορά στην περίπτωση μεταφοράς με οχήματα και προσωπικό του ΕΔΣΝΑ.

2.  Η καταβολή από το Δήμο προς τον ΕΔΣΝΑ της οφειλόμενης αποζημίωσης θα
εκτελείται ανά τρίμηνο με βάση λογαριασμό και πιστοποίηση που θα συντάσσει ο ΕΔΣΝΑ,
εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή στο Δήμο της πιστοποίησης.

3. Η συνολική δαπάνη για την παροχή των προαναφερομένων υπηρεσιών, στο χρονικό
διάστημα ισχύος της παρούσας, προϋπολογίζεται στο ποσόν των ………………… ( ……………€), και θα βαρύνει
τους  Κ.Α ………….. <<Δαπάνη λειοτεμαχισμού πράσινων απορριμμάτων>> και Κ.Α ………….. <<Μεταφορά
ογκώδη και  πράσινων απορριμμάτων>> του προϋπολογισμού του συμβαλλόμενου Δήμου του οικονομικού
έτους 2020 (και αναλόγως του 2021 εφόσον απαιτηθεί), όπου θα υπάρχει και σχετική εγγραφή.

Άρθρο 6° Φορέας Εκτέλεσης της Σύμβασης

Συμφωνείται από τους Συμβαλλόμενους ότι φορέας εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α ., ο οποίος
κατά κύριο λόγο διαθέτει τα ανάλογα μηχανήματα και το τεχνικό προσωπικό για την λειτουργία και
συντήρηση αυτών.

Άρθρο 7° Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης

Οι συμβαλλόμενοι συνιστούν όργανο παρακολούθησης της σύμβασης στο οποίο θα συμμετέχει ισότιμα
κάθε μέρος,  ο μεν Ε.Δ.Σ.Ν.Α με τον κ. Κωνσταντίνο Πλ Μνηματίδη, ο δε Δήμος Λαυρεωτικής με τον
……………………….., οι οποίοι θα ορίσουν και από έναν αναπληρωτή τους για την περίπτωση κωλύματος τους.
Την ευθύνη σύγκλησης του οργάνου μπορεί να έχει οποιοσδήποτε των μελών του. Το όργανο αυτό θα έχει
τις εξής αρμοδιότητες: α) Θα καθορίζει τις ενδεδειγμένες προτεραιότητες, β) θα επιβλέπει την υλοποίηση
της εφαρμογής των όρων της παρούσας σύμβασης, γ) θα εποπτεύει την επίλυση εν γένει κάθε προβλήματος
που θα αναφανεί κατά την διάρκεια της συμβάσεως και στα πλαίσια αυτής.

Άρθρο 8° Ειδικότερες Συμφωνίες
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Η παροχή κάθε μέρους θεωρείται από τον κάθε συμβαλλόμενο δίκαια και εύλογη σε σχέση με την
αντίστοιχη αντιπαροχή του και κάθε μέρος εγγυάται την δική του παροχή για όλο το διάστημα ισχύος της
παρούσας.

Η παρούσα συμφωνία είναι πλαίσιο σύμβασης και το περιεχόμενο της μπορεί α)  να εξειδικεύεται κάθε
φορά με ειδικότερες συμφωνίες για θέματα εξοπλισμού, είδος και ποσότητες προς διαχείριση
απορριμμάτων και οποιωνδήποτε άλλων απαραίτητων θεμάτων για την ομαλή λειτουργία της σύμβασης,
β) μπορεί να τροποποιείται οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης και ιδίως να παρατείνεται η ισχύς της προ
της λήξεως αυτής, μετά από κοινές αποφάσεις των συμβαλλομένων από τα αρμόδια όργανά τους και μετά
την τήρηση των προβλεπομένων νομίμων διαδικασιών.

Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α έχει το δικαίωμα μονομερώς να διακόψει ή να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών του προς τον
Δήμο Λαυρεωτικής εφ' όσον παρατηρηθούν υπερβολικές καθυστερήσεις στην πληρωμή πιστοποιήσεων για
προσφερθείσες υπηρεσίες, εφόσον τα συγκεντρωθέντα προς λειοτεμαχισμό απορρίμματα εμπίπτουν σε
κατηγορίες μη αποδεκτών απορριμμάτων ή και στην περίπτωση αδυναμίας του Ε.Δ.Σ.Ν.Α να εξασφαλίσει
το απαιτούμενο προσωπικό για την επάνδρωση της μονάδας.

Πάσα διαφορά που θα προκύψει τυχόν από τη σύμβαση, αυτή θα λύεται διαιτητικώς με ένα διαιτητή που
θα ορίζει εκάτερο μέλος των συμβαλλομένων, οριζομένου σαν επιδιαιτητού του Προέδρου της ΠΕΔΑ.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών
συντάχθηκε η παρούσα σε έξι (6) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

ΓΙΑ ΤΟΝ Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΔΣΝΑ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Αυγούστου 2020

Αρ. Απόφ.: 226/2020

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 πρωτοκόλλου ταμειακής

διαχείρισης μηνός Αυγούστου 2020», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48  του Β.Δ.  της 17  Μαΐου/15  Ιουν.  1959  «Περί οικονομικής

διοικήσεως και λογιστικού  των Δήμων και Κοινοτήτων»  ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να

υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στο Δήμαρχο και την Οικονομική,  πλέον,  Επιτροπή λογαριασμό των

εσόδων και εξόδων του Δήμου.

 Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται,  ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα

έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα κατ’ είδος εσόδου,
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και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος εξόδου.

Επιπλέον, στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον

χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.

Η Ειδική Ταμίας υπέβαλε το αριθμ. πρωτ: 16302/15.09.2020 πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός

Αυγούστου 2020, το οποίο έχει ως κατωτέρω:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:
Υπόλοιπο της 31/07/2020 στις τράπεζες και στο ταμείο: 1.075.303,42 €

Πλέον εισπράξεις Αυγούστου: 2.981.932,62 €
Μείον πληρωμές Αυγούστου: -2.722.153,43 €

Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/08/2020): 1.335.082,61 €

Σύμφωνα με τα extrait  των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες,  το υπόλοιπο του Δήμου σε
λογαριασμούς όψεως την 31/08/2020 ανήλθε στο ποσό των 1.323.282,97 €.
Αναλυτικά:

Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540046-57 361.710,16 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/540073-20 249.896,08 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/535309-26 36.031,94 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003147-05 17.217,10 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/004247-10 32.968,87 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003906-30 818,93 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003352-96 1,07 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003353-79 15,45 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003354-52 6.024,08 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003965-95 4.814,57 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/003355-36 7,89 €
Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ. 144/004490-30 800,00 €
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000035 51,46 €
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 433.00.2001.000086 601.358,24 €
Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 802.002.203.000.330 0,00 €

Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.40.0200036773 10.108,43 €
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0040.60.0200661421 0,00 €
Τράπεζα Eurobank Αρ. Λογ. 0026.0424.47.0200048045 0,00 €

Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογ. 703105500005850 0,00 €
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων GR 5509700011330501705913 0,00 €
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων GR 5509700011330801740000900 1.458,70 €

Σύνολα: 1.323.282,97 €

Πλέον των ανωτέρω:

1. στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 1.804,64 €

2. στα χέρια των υπολόγων των παγίων προκαταβολών υπάρχει σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού, το

ποσό των 9.995,00 €

Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα ανέρχονταν σε 1.335.082,61

€
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Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 1.319.840,41 € και

διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ 439.142,80 €

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 6.856,59€
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 873.841,02 €

ΣΥΝΟΛΑ 1.319.840,41 €

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους 15.242,20 € αναλύεται
ως ακολούθως:

1. Μείον (-)  0,01  €: που αφορά διαφορά που έρχεται από το μήνα Οκτώβριο 2017  και η οποία

βρίσκεται υπό διερεύνηση.

2. Πλέον (+) 0,01 €: που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στην αποπληρωμή της 22ης δόσης του

χρεολυσίου και των τόκων του δανείου για την εκτέλεση έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ,  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» που έχει

ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ’ αριθμ. 433-00-2001-000035

τραπεζικό λογαριασμό στις 31/10/2018 κατά 39.308,10 €, και τα υπ’ αριθμ. Β 1735 & 1736/19-11-2018

σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 39.308,11 €.

3. Μείον (-) 40,50 €: ποσό που αφορά πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18/04/2019 από τον

υπ’ αριθμ. 14454004657 τραπεζικό λογαριασμό προς την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και συγκεκριμένα

αφορά προγενέστερο υπόλοιπο σταθερής τηλεφωνίας, το οποίο όμως είχε ήδη εξοφληθεί και συνεπώς

αναμένεται συμψηφισμός στον επόμενο λογαριασμό καθώς και έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος

για την τακτοποίηση της διαφοράς.

4. Πλέον (+) 16.000,00 €: που αφορούν τα χρήματα με τα οποία έχουν συσταθεί οι παγίες

προκαταβολές.

5. Πλέον (+) 800,00 €: που αφορούν τα χρήματα με τα οποία έχει συσταθεί το υπ’ αριθμ. Α 226/28-08-

2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

6. Πλέον (+) 13,80 €: που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 22/04/2020 στον υπ’ αριθμ.

GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΕΡΟΥ», για την

οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπή πληροφόρηση για τον

καταθέτη της.  Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις

31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών».

7. Πλέον (+) 50,00 €: που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 22/04/2020 στον υπ’ αριθμ.

GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΕΡΟΥ», για την

οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπή πληροφόρηση για τον
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καταθέτη της.  Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις

31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών».

8. Πλέον (+) 100,00 €: που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 27/05/2020  στον υπ’

αριθμ. 0026.0424.40.0200036773  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπής

πληροφόρηση για τον καταθέτη της.  Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο

καταθέτης της έως και τις 31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών».

9. Πλέον (+) 26,70 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 28/07/2020 στον υπ’ αριθμ.

GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΣ», για την

οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπή πληροφόρηση για τον

καταθέτη της.  Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις

31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών».

10. Πλέον (+) 20,00 €: που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 29/07/2020 στον υπ’ αριθμ.

0026.0424.40.0200036773 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ», για

την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση για τον

καταθέτη της.  Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις

31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών».

11. Πλέον (+) 30,00 €: που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 10/07/2020 στον υπ’ αριθμ.

0026.0424.40.0200036773 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΤΕΛΟΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2020», για

την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση για τον

καταθέτη της.  Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις

31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών».

12. Πλέον (+) 100,00 €: που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 27/07/2020  στον υπ’

αριθμ. 0026.0424.40.0200036773  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡ. ΑΠΟ APS

eb053ap», για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπής

πληροφόρηση για τον καταθέτη της.  Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο

καταθέτης της έως και τις 31/12/2020, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών».

13. Πλέον (+) 22,00 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 13/07/2020 στον υπ’ αριθμ.

54004657  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ APS 15601», για την οποία δεν έχει εκδοθεί

αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση για τον καταθέτη της.  Η



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 28 από 88

συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2020, θα

τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί

«ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών».

14. Πλέον (+) 20,10 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 27/07/2020 στον υπ’ αριθμ.

54004657   τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΒ012803»,  για την οποία δεν έχει

εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση για τον καταθέτη της. Η

συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2020, θα

τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί

«ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών».

15. Πλέον (+) 595,26 € :  που αφορά επιστροφή χρημάτων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στις

28/08/2020 στον υπ’ αριθμ.  433.00.2001.000086 τραπεζικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα, αφορά τη

διατροφή της κυρίας Κ.Κ μηνός Αυγούστου, η οποία παρότι μεταφέρθηκε στον προσωπικό λογαριασμό της

προαναφερθείσας κατά την ίδια ημερομηνία, δεν εμφανίστηκε στο extrait της τράπεζας η μεταφορά αυτή

κατά τη διάρκεια του Αυγούστου.

16. Πλέον (+) 21,30 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 18/08/2020 στον υπ’ αριθμ.

54004657  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΚΑΤΑΘΕΣΗ APS 15601», για την οποία δεν έχει εκδοθεί

αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση για τον καταθέτη της.  Η

συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της έως και τις 31/12/2020, θα

τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί

«ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών».

17. Πλέον (+) 24,30 € : που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 28/08/2020 στον υπ’ αριθμ.

54004657  τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «E. T. AE WE EN. ΙΟΥΝΙΟΥ 2020», για την οποία δεν έχει

εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης τον Αύγουστο.

18. Μείον (-) 336,10 €: που αφορούν το υπ’ αριθμ. Α 678/31-08-2020 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης

και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες,  οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί από

την τράπεζα κατά το μήνα Αύγουστο.

19. Μείον (-) 851,00 €: που αφορούν το υπ’ αριθμ. Α 680/31-08-2020 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης

και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες,  οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί από

την τράπεζα κατά το μήνα Αύγουστο.

20. Μείον (-) 7.011,49 €: που αφορούν κατάσχεση για λογαριασμό ιδιώτη που πραγματοποιήθηκε στις

27/08/2020 στον υπ’ αριθμ. 0026.0424.40.0200036773 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ»,  για την οποία δεν θα εκδοθεί αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα καθώς ο

συγκεκριμένος δικαιούχος είχε ήδη πληρωθεί σε προγενέστερη ημερομηνία από την τράπεζα Alpha.

21. Πλέον (+) 6.631,49 €: που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 27/08/2020 στον υπ’

αριθμ. 0026.0424.40.0200036773 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «Κ. Κ.», για την οποία δεν έχει

εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης τον Αύγουστο.
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22. Μείον (-) 973,66 €: που αφορά είσπραξη η οποία πραγματοποιήθηκε στον υπ’ αριθμ. 144/003906-

30 τραπεζικό λογαριασμό στις 01/09/2020, αλλά συμπεριλαμβάνεται στο υπ’ αριθμ. Σ 51/31-08-2020

γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 2.038,97 €.

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

σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,

- τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959,

- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 16302/15.09.2020 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Διαπιστώνει την ορθή εκτέλεση της ταμειακής διαχείρισης μηνός Αυγούστου 2020.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής

191Α/2020 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.133/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Απόφ.: 227/2020

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 191Α/2020 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.133/2020

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:

18102/07.10.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα

ακόλουθα:

«Με την υπ’ αριθμ.133/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η έκδοση

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 11.528,28  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.002 με

τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Κερατέας» του δημοτικού

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

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

του Δήμου, Στόμης Δημήτριος.

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 11.528,28 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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:
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- 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.133/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 18102/07.10.2020 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 191Α/2020, το οποίο

εκδόθηκε με την υπ’  αριθμ.133/2020  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, Δημήτριο Στόμη, από υπόλογο του ποσού που του

είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου

Κωνσταντίνου (Νικήτας Κάϊλας)

Αρ. Απόφ.: 228/2020

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

δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου»,  έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής Επιτροπής την αριθμ.  πρωτ:  16499/17.09.2020  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 16 / 14-09-2020

Εργασίες στρωσίματος με τρίμμα
πίσσας του δρόμου της Τοπικής
Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου,
που βρίσκεται στη θέση “ΤΕΝΙΣ” με
κατεύθυνση προς τη θέση
“ΦΟΡΟΣ”.

496,00 30-6262.018

2 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΕΜ.
ΜΑΡΚΟΣ 40 / 14-09-2020

Εργασίες για την κατασκευή
βάσεων με ρίψη μπετό και
τοποθέτηση έξι (6) πυλώνων
χαμηλού φωτισμού στην
Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

496,00 20-6262.009
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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: 16499/17.09.2020 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.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Μελέτη

Κτηματογράφησης -  Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β Κατοικίας ‘’ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ’’

Δήμου Κερατέας»

Αρ. Απόφ.: 229/2020

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 «παράτασης της συμβατικής

προθεσμίας της μελέτης ‘’Μελέτη Κτηματογράφησης -   Πολεοδόμησης –  Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β

3 ΧΑΡΙΤΩΝ Σ.
ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ 202 / 14-09-2020

Εργασίες  αφαίρεσης του ταμπλό
της μιας μπασκέτας που βρίσκεται
στο γήπεδο μπάσκετ, στις
αθλητικές εγκαταστάσεις της
Τοπικής Κοινότητας Αγίου
Κωνσταντίνου, λόγω της φυσικής
καταστροφής του από καιρικές
συνθήκες  και αντικατάστασης
νέου ταμπλό σ’ αυτήν.

496,00 30-6262.001

4 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15 / 14-09-2020

Καθαρισμός και μεταφορά χόρτων
και κλαριών του περιβάλλοντα
χώρου του Δημοτικού Κοιμητηρίου
Αγίου Κωνσταντίνου.

496,00 45-6261.003
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Κατοικίας ‘ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ’ Δήμου Κερατέας’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την

αριθμ. πρωτ: 16765/21.09.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία

αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Η μελέτη κτηματογράφησης πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής εκπονείται στο πλαίσιο της με αριθμό

12950/21-02-2011σύμβασης του Δήμου Λαυρεωτικής.

2. Με την 189/2014 απόφαση του Δ.Σ. Λαυρεωτικής παρατάθηκε η προθεσμία εκπόνησης της μελέτης για

29 μήνες από την λήψη της απόφασης, δηλαδή μέχρι 11/04/2017.

3. Με την Απόφαση υπ΄ αριθμ. 328/2019 η «Μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης - Πράξης

Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας  'ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ' Δήμου Κερατέας» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα

Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής  οικονομικού έτους 2020.

KAI ΕΠΕΙΔΗ

Πρόκειται να υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση  με την Περιφέρεια Αττικής και

Οι επιστημονικοί χρόνοι εκπόνησης των σταδίων της μελέτης που απομένουν για την ολοκλήρωσή τους δεν

διαφοροποιούνται από αυτούς που περιλαμβάνονταν στο χρονοδιάγραμμα που συνοδεύει την αρχική

σύμβαση και επικαιροποιήθηκαν με την 189/2014 Απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση του συμβατικού χρόνου της μελέτης της  με αριθμό 12950/21-02-2011 σύμβασης, κατά 29

μήνες από την έγκρισή της. Στους παραπάνω χρόνους περιλαμβάνονται οι ενδιάμεσοι χρόνοι γνωμοδότησης

και έγκρισης των αρμόδιων φορέων.»

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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- την υπ’ αριθμ. 189/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

- την υπ’ αριθμ. 328/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

- την αριθμ. πρωτ: 16765/21.09.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

την παράταση του συμβατικού χρόνου της μελέτης της  με αριθμό 12950/21-02-2011 σύμβασης, κατά είκοσι

εννέα (29) μήνες από την έγκρισή της.

Στους παραπάνω χρόνους περιλαμβάνονται οι ενδιάμεσοι χρόνοι γνωμοδότησης και έγκρισης των

αρμόδιων Φορέων.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Κτηματογράφηση –

Πολεοδομική Μελέτη –  Πράξης Εφαρμογής περιοχών Β’  κατοικίας ‘’ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ –  ΤΣΟΝΙΜΑ –

ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ’’ Δ.Ε. Κερατέας Δήμου Κερατέας»

Αρ. Απόφ.: 230/2020

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 «παράτασης της συμβατικής

προθεσμίας της μελέτης ‘’Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη – Πράξης Εφαρμογής περιοχών Β’

κατοικίας ‘ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ – ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ’ Δ.Ε. Κερατέας Δήμου Κερατέας’’», έθεσε υπόψη των μελών

της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 16751/21.09.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

4. Η μελέτη κτηματογράφησης πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής εκπονείται στο πλαίσιο της με αριθμό

8756/07-11-2005 σύμβασης του Δήμου Λαυρεωτικής.

5. Με την 162/2017 απόφαση του Δ.Σ. Λαυρεωτικής παρατάθηκε η προθεσμία εκπόνησης της μελέτης για

28 μήνες από την λήψη της απόφασης, δηλαδή μέχρι 30/09/2019.

6. Την από 5/8/2020 σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου

Λαυρεωτικής για την χρηματοδότηση της εκτέλεσης του υπολειπόμενου αντικειμένου της μελέτης, με

χρονοδιάγραμμα 28 μηνών από την υπογραφή της.

KAI ΕΠΕΙΔΗ

Απαιτείται  ευθυγράμμιση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με εκείνη της Προγραμματικής

Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής δηλαδή ως 5/12/2022.

Οι επιστημονικοί χρόνοι εκπόνησης των σταδίων της μελέτης που απομένουν για την ολοκλήρωσή τους δεν

διαφοροποιούνται από αυτούς που περιλαμβάνονταν στο χρονοδιάγραμμα που συνοδεύει την αρχική

σύμβαση και επικαιροποιήθηκαν με την 162/2017 Απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση του συμβατικού χρόνου της μελέτης της  με αριθμό 8756/07-11-2005  σύμβασης,  όπως

αναλύονται στο χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής ως 5/12/2022.

Στους παραπάνω χρόνους περιλαμβάνονται οι ενδιάμεσοι χρόνοι γνωμοδότησης και έγκρισης των αρμόδιων

φορέων.

Συνημμένα: Προγραμματική Σύμβαση

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

- την υπ’ αριθμ. 162/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

- την από 05.08.2020 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου

Λαυρεωτικής

- την αριθμ. πρωτ: 16751/21.09.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου της μελέτης της με αριθμό 8756/07-11-2005 σύμβασης,

όπως αναλύεται στο χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής ως

5/12/2022.

Στους παραπάνω χρόνους περιλαμβάνονται οι ενδιάμεσοι χρόνοι γνωμοδότησης και έγκρισης των

αρμόδιων Φορέων.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους και

επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες, που αφορούν ύδρευση, Δ.Τ. & ΤΑΠ περιπτώσεων όπως

ηλεκτροδότησης, ημιτελών κτισμάτων, τακτοποίηση με τους Ν.4014/2011, Ν.4178/13, Ν.4495/17,

αλλαγής ιδιοκτησίας, διορθώσεις τ.μ. και διαφορές ποσών που προκύπτουν από αυτές

Αρ. Απόφ.: 231/2020

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 «διαγραφής ποσών από βεβαιωμένους

χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες, που αφορούν ύδρευση, Δ.Τ. & ΤΑΠ

περιπτώσεων όπως ηλεκτροδότησης, ημιτελών κτισμάτων, τακτοποίηση με τους Ν.4014/2011, Ν.4178/13,

Ν.4495/17, αλλαγής ιδιοκτησίας, διορθώσεις τ.μ. και διαφορές ποσών που προκύπτουν από αυτές», έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 15580/12.08.2020 εισήγηση του Τμήματος

Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Με την υπ’αρ. πρωτ. 13961/11-08-2020 αίτηση του ο κ. Τσάφος Στέφανος του Μιχαήλ, αιτείται την

διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ.  &  ΤΑΠ για το ακίνητο στην περιοχή ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ από 28/05/2012 λόγω

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ του ακινήτου με Νο παροχής 16415016.

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. κ ΤΑΠ πλέον   προσαυξήσεων από 28/05/2012

έως 31/12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης στις 28/05/2012.

 Να γίνει διαγραφή ποσού:

   ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ

200 10-Μαρ-15
ΔΤ 0000008179 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 34 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.E.
Κερατέας

28,56



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 35 από 88

201 10-Μαρ-15
ΤΑΠ 0000008179 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  -
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 34 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

6,16

202 10-Μαρ-15
ΤΑΠ 0000008179 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  -
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 34 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

6,16

204 10-Μαρ-15
ΤΑΠ 0000008179 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  -
Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 34 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

3,59

205 10-Μαρ-15
Δημ. Τέλος 0000008179 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 34 Μ2 -
ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας

48,96

206 10-Μαρ-15
Δημ. Τέλος 0000008179 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 34 Μ2 -
ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E Κερατέας

48,96

Συνολικό ποσό διαγραφών 142,39€

2. Με τις υπ’αρ. πρωτ. 14007 & 14009/12-08-2020 αιτήσεις του ο κ. Κανακάρης Γρηγόριος του Ιωάννη, αιτείται

την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για το ακίνητο στην περιοχή ΣΑΚΚΑ (ΙΣΟΓΕΙΟ – Α ΟΡΟΦΟΣ) από

23/05/2007 έως 31/12/2014 λόγω ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ των ακινήτων με Νο παροχής 16405961 & 16406103

στις 23/05/2007.

 Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ.  κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων από 23/05/2007

έως 31/12/2014 λόγω ηλεκτροδότησης των ακινήτων στις 23/05/2007 και εξόφληση του υπόλοιπου ποσού

από 01/01/2003 έως 22/05/2007.

Να γίνει διαγραφή ποσού :

ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΑΚΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:93 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987  Τ.K:2007 59,12

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΑΚΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:93 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987  Τ.K:2008 116,25

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΑΚΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:93 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987  Τ.K:2009 116,25

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΑΚΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:93 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987
Τ.A.Π:2007 8,89

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΑΚΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:93 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987
Τ.A.Π:2008 15,72

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΑΚΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:93 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987
Τ.A.Π:2009 15,72

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000006811 ΚΤΙΣΜΑ - ΣΑΚΚΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  -
100 % - 93 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 14,60

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000006811 ΚΤΙΣΜΑ - ΣΑΚΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  -
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 93 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 133,92

330 02-Μαϊ-13
Δημ. Τέλος 0000006811 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 93 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας

133,92

331 02-Μαϊ-13
Δημ. Τέλος 0000006811 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 93 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας

133,92
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335 02-Μαϊ-13
ΤΑΠ 0000006811 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  - Οικ.Τετρ.
- Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 93 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε
Κερατέας

14,60

336 02-Μαϊ-13
ΤΑΠ 0000006811 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  - Οικ.Τετρ.
- Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 93 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε
Κερατέας

14,60

201 10-Μαρ-15
ΤΑΠ 0000006811 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  - Οικ.Τετρ.
- Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 93 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε
Κερατέας

13,48

202 10-Μαρ-15
ΤΑΠ 0000006811 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  - Οικ.Τετρ.
- Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 93 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε
Κερατέας

13,48

205 10-Μαρ-15
Δημ. Τέλος 0000006811 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 93 Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E
Κερατέας

133,92

206 10-Μαρ-15
Δημ. Τέλος 0000006811 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 93 Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E
Κερατέας

133,92

Συνολικό ποσό διαγραφών 1.072,31€

ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2ου ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΘΗΚΕ.

  Να γίνει διαγραφή ποσού:

ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΑΚΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:93 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987  Τ.K:2007 59,12

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΑΚΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:93 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987  Τ.K:2008 116,25

117 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΑΚΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:93 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987  Τ.K:2009 116,25

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΑΚΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:93 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987
Τ.A.Π:2007 8,89

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΑΚΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:93 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987
Τ.A.Π:2008 15,72

118 30-Απρ-10 ΠΕΡΙΟΧΗ:ΣΑΚΚΑ ΚΤΙΣΜΑ:93 TM  ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ:1987
Τ.A.Π:2009 15,72

674 09-Αυγ-11 ΤΑΠ 0000006812 ΚΤΙΣΜΑ - ΣΑΚΚΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  -
100 % - 93 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 14,60

675 09-Αυγ-11 Δημ. Τέλος 0000006812 ΚΤΙΣΜΑ - ΣΑΚΚΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  -
ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 93 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 133,92

330 02-Μαϊ-13
Δημ. Τέλος 0000006812 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 93 Μ2 - ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας

133,92

331 02-Μαϊ-13
Δημ. Τέλος 0000006812 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 93 Μ2 - ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας

133,92

335 02-Μαϊ-13
ΤΑΠ 0000006812 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  - Οικ.Τετρ.
- Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 93 m2 - Ετος 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε
Κερατέας

14,60
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336 02-Μαϊ-13
ΤΑΠ 0000006812 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  - Οικ.Τετρ.
- Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 93 m2 - Ετος 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε
Κερατέας

14,60

201 10-Μαρ-15
ΤΑΠ 0000006812 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  - Οικ.Τετρ.
- Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 93 m2 - Ετος 2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε
Κερατέας

13,48

202 10-Μαρ-15
ΤΑΠ 0000006812 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  - Οικ.Τετρ.
- Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 93 m2 - Ετος 2014 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε
Κερατέας

13,48

205 10-Μαρ-15
Δημ. Τέλος 0000006812 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 93 Μ2 - ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E
Κερατέας

133,92

206 10-Μαρ-15
Δημ. Τέλος 0000006812 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΣΑΚΚΑ  -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 93 Μ2 - ΕΤΟΣ 2014 - Δ.E
Κερατέας

133,92

Συνολικό ποσό διαγραφών 1.072,31€

3.  Με την υπ’αρ. πρωτ. 15491/03-09-2020 αίτηση του ο κ. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη, αιτείται

την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. για τα έτη 2015-2016-2017-2018 για το ακίνητο στην περιοχή ΤΣΟΝΙΜΑ

διότι ήταν ΚΕΝΟ όπως προκύπτει και από τα επισυναπτόμενα Ε-2 των ετών 2015-2019.

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. πλέον     προσαυξήσεων   για 330,00τμ από το

σύνολο των ΤΜ για τα έτη 2015-2018 λόγω ότι ήταν σε κατάσταση ΚΕΝΟ σύμφωνα με τα Ε-2 των παραπάνω

ετών, καθώς και για το έτος 2019 να χρεωθεί Δ.Τ. & ΤΑΠ μόνο για τα ΤΜ που χρησιμοποιούσε.

Να γίνει διαγραφή ποσού:

  ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ

40 10-Ιουν-19
ΔΤ 0000009940 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΣΟΝΙΜΑ  -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 365,76 Μ2 - ΕΤΟΣ 2015
(Ημ/νίες από 1/1/2015 έως 31/12/2015)

345,86

40 10-Ιουν-19
ΔΤ 0000009940 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΣΟΝΙΜΑ  -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 365,76 Μ2 - ΕΤΟΣ 2016
(Ημ/νίες από 1/1/2016 έως 31/12/2016)

475,20

40 10-Ιουν-19
ΔΤ 0000009940 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΣΟΝΙΜΑ  -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 365,76 Μ2 - ΕΤΟΣ 2017
(Ημ/νίες από 1/1/2017 έως 31/12/2017)

475,20

40 10-Ιουν-19
ΔΤ 0000009940 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΣΟΝΙΜΑ  -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 365,76 Μ2 - ΕΤΟΣ 2018
(Ημ/νίες από 1/1/2018 έως 31/12/2018)

475,20

Συνολικό ποσό διαγραφών 1.771,46€

4.  Με την υπ’αρ.  πρωτ.  18041/06-10-2020  αίτηση-Υπ.  Δήλωση του ο κ. Σαγιάκος Πέτρος του Μιχαήλ,

αιτείται την διαγραφή των βεβαιωμένων λογαριασμών Ύδρευσης από περίοδο Α-2012 έως Α-2013 για το

ακίνητο του στην περιοχή ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ διότι από 03/04/2013 στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ κατακυρώθηκε το

ακίνητο στους ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΣΠ. & ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ σύζυγο Γ.ΝΑΟΥΜ.

 Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων λογαριασμών Ύδρευσης από περίοδο Β-2013 έως

Β-2015 πλέον   προσαυξήσεων στο όνομα ΣΑΓΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (η οφειλή του από 01/01/2012
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έως 30/04/2013 ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ)  και ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ στους ΝΕΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟ &

ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ διότι από 03/04/2020 το ακίνητο τους ανήκει.

Να γίνει διαγραφή ποσού:

 ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ

856 14-Οκτ-13
ΥΔΡΕΥΣΗ-2013 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ  ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΥΚΗ -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5  - Αρ.Υδρ: 141127 / Κωδ.Παρ: 9148 / Α.Α
Διαδρ:  / Διαδρ: ΣΥΝΤΕΡΗΝΑ

15,64

856 14-Οκτ-13
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2013 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ  ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΕΥΚΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5  - Αρ.Υδρ: 141127 / Κωδ.Παρ: 9148 /
Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΣΥΝΤΕΡΗΝΑ

2,03

69 29-Ιαν-14
ΥΔΡΕΥΣΗ-2013 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΥΚΗ -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5  - Αρ.Υδρ: 141127 / Κωδ.Παρ: 9148 / Α.Α
Διαδρ:  / Διαδρ: ΣΥΝΤΕΡΗΝΑ

95,60

69 29-Ιαν-14
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2013 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΕΥΚΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5  - Αρ.Υδρ: 141127 / Κωδ.Παρ: 9148 /
Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΣΥΝΤΕΡΗΝΑ

12,43

447 27-Μαϊ-14
ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΖΣ ΠΕΥΚΗ -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5  - Αρ.Υδρ: 141127 / Κωδ.Παρ: 9148 / Α.Α
Διαδρ:  / Διαδρ: ΣΥΝΤΕΡΗΝΑ

13,60

447 27-Μαϊ-14
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΖΣ ΠΕΥΚΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5  - Αρ.Υδρ: 141127 /
Κωδ.Παρ: 9148 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΣΥΝΤΕΡΗΝΑ

1,77

980 27-Οκτ-14
ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΥΚΗ -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5  - Αρ.Υδρ: 141127 / Κωδ.Παρ: 9148 / Α.Α
Διαδρ:  / Διαδρ: ΣΥΝΤΕΡΗΝΑ

46,73

980 27-Οκτ-14
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΕΥΚΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5  - Αρ.Υδρ: 141127 / Κωδ.Παρ: 9148 /
Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΣΥΝΤΕΡΗΝΑ

6,07

1098 28-Νοε-14 ΔΤ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ
ΠΑΡ 16408555 ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ ΑΠΌ 25/5/2012 Εως 22/4/2013 78,08

1099 28-Νοε-14 ΦΗΧ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΑΡ ΠΑΡ 16408555 ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ ΑΠΌ 25/5/2012 Εως 22/4/2013 26,02

1100 28-Νοε-14 ΤΑΠ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΔΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΑΡ ΠΑΡ 16408555 ΣΥΝΤΕΡΙΝΑ ΑΠΌ 25/5/2012 Εως 22/4/2013 9,73

217 12-Μαρ-15
ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΥΚΗ -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5  - Αρ.Υδρ: 141127 / Κωδ.Παρ: 9148 / Α.Α
Διαδρ:  / Διαδρ: ΣΥΝΤΕΡΗΝΑ

38,36

217 12-Μαρ-15
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2014 Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΕΥΚΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5  - Αρ.Υδρ: 141127 / Κωδ.Παρ: 9148 /
Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΣΥΝΤΕΡΗΝΑ

4,99

564 05-Ιουν-15
ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΥΚΗ -
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5  - Αρ.Υδρ: 141127 / Κωδ.Παρ: 9148 / Α.Α
Διαδρ:  / Διαδρ: ΣΥΝΤΕΡΗΝΑ

13,60

564 05-Ιουν-15
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΕΥΚΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5  - Αρ.Υδρ: 141127 / Κωδ.Παρ: 9148 /
Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΣΥΝΤΕΡΗΝΑ

1,77
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1038 16-Οκτ-15
ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΥΚΗ
- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5  - Αρ.Υδρ: 141127 / Κωδ.Παρ: 9148 / Α.Α
Διαδρ:  / Διαδρ: ΣΥΝΤΕΡΗΝΑ

106,52

1038 16-Οκτ-15
Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗ-2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΥΚΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5  - Αρ.Υδρ: 141127 /
Κωδ.Παρ: 9148 / Α.Α Διαδρ: 0 / Διαδρ: ΣΥΝΤΕΡΗΝΑ

13,85

Συνολικό ποσό διαγραφών 486.79€

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης διαγραφής του ποσού 4.545,26 € -

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

διαγραφών, ανά υπόχρεο όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω- από τους ανωτέρω χρηματικούς

καταλόγους σύμφωνα με:

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

Αλλαγής: ‘’Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 24 του Ν. 4178/2013 και στο εδάφιο 51 της

Εγκ. 4/2013 (αρ. πρωτ. 66931/3.12.2013), οι αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης προ

της 28.7.2011 που έχουν υπαχθεί στην αναστολή επιβολής κυρώσεων των Ν.4014/2011 και 4178/2013, δεν

οφείλουν αναδρομικά φόρους και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη (όπως ύδρευσης,

καθαριότητας, αποχετευτικά τέλη, κλπ). Ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής των αυθαιρέτων

κατασκευών και αλλαγών χρήσης του Ν.4178/2013, είναι η ημερομηνία ισχύος του, δηλ. η 8.8.2013, ενώ

για τις ολοκληρωμένες υπαγωγές αυθαιρέτων στο Ν.4014/2011, δηλαδή που έχει καταβληθεί το σύνολο

του προστίμου, των σχεδίων και των δικαιολογητικών, ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής είναι

η ισχύς του Ν.4014/2011, δηλ. η 21.9.2011’’.

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

κατασκευών για τις οποίες εκδίδεται οικοδομική άδεια νομιμοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 23 των

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 174  παρ.  1  περίπτωση δ΄ του Ν.  3463/06,  όπου ορίζεται ότι γίνεται

διαγραφή χρεών όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών τελών , έγινε κατά

τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενου, καθώς

και των προσαυξήσεων,  όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την οριστικοποίηση των διαγραφών,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ.  3  περίπτωση γ΄ του Ν.  3463/06,  λόγω υπαιτιότητα της

υπηρεσίας.

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

σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

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

- τις αιτήσεις των δημοτών και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά,

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15581/12.08.2020 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Τη διαγραφή του ποσού των 4.545,26 ευρώ, καθώς και των σχετικών προσαυξήσεων, όπως αυτές θα έχουν

διαμορφωθεί μέχρι την οριστικοποίηση των διαγραφών, ανά υπόχρεο, όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν στο

εισηγητικό μέρος της παρούσας, από τους αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ:

15647/07.09.2020 εισήγηση Τμ. Εσόδων)

Αρ. Απόφ.: 232/2020

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 «διαγραφής

ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

την αριθμ. πρωτ: 15647/07.09.2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σύμφωνα:

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

είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:

δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών,

δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το

πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και

για το ίδιο πρόσωπο,

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

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

και Κοινοτήτων

Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων, παρακαλούμε για την διαγραφή των παρακάτω ποσών:

1. Διαγραφή ποσού 450€  στο όνομα ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του Κωνσταντίνου,  (αρ.  πρωτ.  Αίτησης

22823/10-12-2019) διότι εκ παραδρομής,  με τον υπ’ αρίθμ 246/27-11-2019 Χρηματικό Κατάλογο,

βεβαιώθηκε το συνολικό ποσό  προστίμου  900€ «ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ν.4039/2012-

ΑΠΟΦΑΣΗ 651031-21-10-19 ΠΕΡΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», ενώ η απόφαση του προστίμου επιδόθηκε στον

παραβάτη  την 4/12/2019, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1020/4619/2-γ έγγραφο του ΑΤ Κερατέας. Σύμφωνα

τον ανωτέρω νόμο το πρόστιμο δύναται να καταβληθεί κατά το ήμισυ, εντός δέκα ημερών από την

κοινοποίηση του, στον παραβάτη. Επομένως, εφόσον με το υπ’ αρίθμ. Α-6302/10-12-2019 Διπλότυπο

Είσπραξης εξοφλήθηκε εμπρόθεσμα, το ήμισυ του προστίμου, το υπόλοιπο πρέπει να διαγραφεί.
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2. Διαγραφή συνολικού ποσού 72€ στο όνομα ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευθυμίου το οποίο

βεβαιώθηκε με τους υπ’ αρίθμ 774/30-9-2016 (36€) & 519/18-9-2017 (36€) Χρηματικούς Καταλόγους, και

αφορούν την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 3τμ για τα έτη 2016 & 2017 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 20924/14-11-2019 αίτηση του κ. Λαμπίρη, κατάστημα ζαχαροπλαστείο στην

Κερατέα, για διαγραφή του ανωτέρω ποσού, εμφανίζεται σε φωτογραφίες, η κατάληψη κοινόχρηστου

χώρου από μια μονάδα κλιματιστικού κατά πολύ μικρότερη των 3τμ.

3. Διαγραφή συνολικού ποσού 740€ στο όνομα ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου, το οποίο

βεβαιώθηκε με τον υπ’ αρίθμ. 122/11-7-2019 Χρηματικό Κατάλογο και αφορά χρέωση 1000€ για

παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Λαυρίου, κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 2657/2019

αίτησης του ενδιαφερόμενου. Ο κ. Γεωργούλας αφού κατέβαλε το συνολικό ποσό των 260€, κατέθεσε την

υπ’ αρίθμ. 11855/17-7-2020 αίτηση για ακύρωση της αρχικής αίτησης του. Επομένως προκύπτει διαγραφή

του υπόλοιπου ποσού.

4. Διαγραφή συνολικού ποσού 617€  στο όνομα ΦΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου, το οποίο

βεβαιώθηκε με τους υπ’ αρίθμ. 244 & 245/27-11-2019 Χρηματικούς Καταλόγους και αφορά χρέωση 400€

για παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Κερατέας και 217€ για παρατάσεις ταφής,

κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 10665/24-6-2019 αίτησης του ενδιαφερομένου. Με την υπ’ αρίθμ. 11981/20-7-2020

αίτηση της η σύζυγος του από 5/6/2020 Φέτση Χρήστου, ζητά την διαγραφή των παραπάνω ποσών, διότι ο

σύζυγος της ενταφιάστηκε σε άλλο μνήμα τριετούς χρήσης, για το οποίο έχει εξοφλήσει τα ανάλογα τέλη

ταφής, με το υπ’ αρίθμ. Δ-394/2020 Διπλότυπο Είσπραξης.

5. Διαγραφή ποσού 320€ στο όνομα ΚΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Προκοπίου, το οποίο αφορά την εκ

παραδρομής  χρέωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έτους 2012, για κατάστημα εστιατόριο στο Λαύριο,

επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  15621/7-9-2020 αίτηση της κ. Κατσίκα Γεωργίας το κατάστημα δεν λειτουργούσε

από τον Νοέμβριου 2011, με διακοπή εργασιών 28/9/2012 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.»

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

σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- Τις  διατάξεις  του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.3463/2006

- Την αριθμ. πρωτ: 15647/07.09.2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 2.199,00  ευρώ,  από τους αντίστοιχους

χρηματικούς καταλόγους, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας εργασιών αποψίλωσης παραρεμάτιων  περιοχών

Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 233/2020

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

αποψίλωσης παραρεμάτιων  περιοχών Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής τα ακόλουθα:

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. 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

3. 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 20-6262.015

4. την ανάγκη εργασιών αποψίλωσης παραρεμάτιων περιοχών Δήμου Λαυρεωτικής, στα πλαίσια της

λήψης μέτρων πρόληψης για τη μείωση των κινδύνων στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από

πλημμυρικά φαινόμενα

5. την αντικειμενική αδυναμία του Δήμου να εκτελέσει τη συγκεκριμένη εργασία,  λόγω έλλειψης

επαρκούς  προσωπικού και κατάλληλων μηχανημάτων

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με την

υπ’ αριθμ.133/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η εργασία αφορά καθαρισμό των

ακόλουθων ρεμάτων:

Ρέμα Θορικού, Ρέμα Τελμάτων, Ρέμα Λεγραινών, Ρέμα Αμάχαιρη, Ρέμα Βιοπά Κερατέας, Ρέμα

Ομβριόκαστρο, Ρέμα Διψέλιζας-Ελαιοχωρίου, Ρέμα Κάτω Πλάκας, Ρέμα Μαρίστρας, Ρέμα 1ο Λιμανάκι

Δασκαλειού, Ρέμα 2ο Λιμανάκι Δασκαλειού.

Ενώ για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας απαιτούνται τα ακόλουθα μηχανήματα: τσάπα

ερπυστριοφόρα 30ton, φορτωτής ερπιστριοφόρος 12ton, bobcat ερπιστριοφόρο 5ton, φορτηγό 16m3.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι είκοσι (20) ημέρες.
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 Κατόπιν των ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση της ανάθεσης των ανωτέρω εργασιών σε ιδιώτη.

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

117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020)

- την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 20-6262.015  του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2020

- την υπ’ αριθμ.133/2020 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 αποψίλωσης των παραρεμάτιων περιοχών του

Δήμου Λαυρεωτικής (Ρέμα Θορικού, Ρέμα Τελμάτων, Ρέμα Λεγραινών, Ρέμα Αμάχαιρη, Ρέμα Βιοπά

Κερατέας, Ρέμα Ομβριόκαστρο, Ρέμα Διψέλιζας-Ελαιοχωρίου, Ρέμα Κάτω Πλάκας, Ρέμα Μαρίστρας, Ρέμα

1ο Λιμανάκι Δασκαλειού,  Ρέμα 2ο Λιμανάκι Δασκαλειού)  από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου

Λαυρεωτικής.

Β. Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών αποψίλωσης των παραρεμάτιων περιοχών Δήμου Λαυρεωτικής, σε

ιδιώτη.

Γ. Ορίζει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της.

Δ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 ευρώ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ

δαπανών 20-6262.015 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: Έγκριση της υπ’ αριθμ.122/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού

δαπάνης 50.000,00 ευρώ και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή

Αναδόχου της υπηρεσίας ‘’ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής για την

περίοδο 2020 – 2021’’

Αρ. Απόφ.:234/2020

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 της

υπ’ αριθμ.122/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00

ευρώ και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της

υπηρεσίας ‘’ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής για την περίοδο 2020 –

2021’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:
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1. Το Ν. 4412/16 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. Το άρθρο 107  του Ν.  4497/2017  (ΦΕΚ Α’  171)  «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

3. Την 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»

4. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

5. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα

Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»

6. Το Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

7. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

9. Το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

10. Την αρ. 57654/23.05.2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του

Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης»

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 16604/18.09.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών με θέμα ‘’ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής για την

περίοδο 2020 - 2021’’, προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 ευρώ, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

με ΑΔΑΜ: 20REQ007340801

12. Την υπ’ αριθμ.122/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που συντάχθηκε για το σκοπό

αυτό, προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος

προαίρεσης) και το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός αφορά τη

νόμιμη ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λαυρεωτικής για

χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Συγκεκριμένα, ο στόλος του Δήμου προς ασφάλιση ανέρχεται συνολικά σε

εβδομήντα δύο (72) οχήματα και μηχανήματα έργου.

Η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων θα γίνει με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

(χαμηλότερη τιμή).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00  ευρώ,

συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων και αναλύεται ως:
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Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 44.000,00 ευρώ

Δικαίωμα προαίρεσης (αφορά τυχόν οχήματα ή μηχανήματα, που θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου

Λαυρεωτικής, κατά την διάρκεια της σύμβασης, καθώς και για την αντιμετώπιση πρόσθετων καλύψεων που

μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής): 6.000,00 ευρώ

Φ.Π.Α.: 0 (τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ)

Συνολική Δαπάνη: 50.000,00 ευρώ

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020

στους ΚΑ: 10-6253, 15-6253, 20-6253, 30-6253, 70-6253, καθώς και τους αντίστοιχους του έτους 2021.

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

σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, 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,

- Το αριθμ. πρωτ: 16604/18.09.2020 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Κίνησης,

- Την υπ’  αριθμ.12/2020  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και το συνημμένο σχέδιο

διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την έγκριση της υπ’ αριθμ.122/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο: «ασφάλιση

των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής για την περίοδο 2020 – 2021», προϋπολογισμού

δαπάνης 50.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%.

Β. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, με

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται στην αριθμ.12/2020 μελέτη της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1

Πόλη ΛΑΥΡΙΟ

Ταχυδρομικός Κωδικός 195 00

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
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Κωδικός ΝUTS EL 305

Τηλέφωνο 22923 20147

Φαξ 22920 69130

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο nitsa@lavrio.gr, nitsa@0135.syzefxis.gov.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο www.lavreotiki.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΑΙΤΑΝΙΩ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

2. Αντικείμενο Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «ασφάλιση οχημάτων και

μηχανημάτων έργου του Δήμου Λαυρεωτικής» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

CPV: 66514110–0 «Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων».

Η ανάθεση της παροχής ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου θα γίνει με τη

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο

των υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται στην αριθμ. 122/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών.

Προσφορά για μέρος μόνο των δημοπρατούμενων εργασιών δεν γίνεται δεκτή.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ αριθμ.

122/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της

παρούσας διακήρυξης.

3. Τόπος & Χρόνος Διεξαγωγής Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1, Λιμάνι Λαυρίου)

στις …………….. του έτους 2020, ημέρα …………, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. ……../20… απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η ……….. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η ………….

Εάν ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα

επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα, χωρίς να προηγηθεί νέα δημοσίευση ή

πρόσκληση.

4. Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
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προσφορών.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης, θα καταχωρηθούν στην

ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις

του Ν.3861/2010  και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του

νομού, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

5. Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 44.000,00 ευρώ

Δικαίωμα προαίρεσης (αφορά τυχόν οχήματα ή μηχανήματα, που θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου

Λαυρεωτικής, κατά την διάρκεια της σύμβασης, καθώς και για την αντιμετώπιση πρόσθετων καλύψεων που

μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής): 6.000,00 ευρώ

Φ.Π.Α.: 0 (τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ)

Συνολική Δαπάνη: 50.000,00 ευρώ

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής τους

ΚΑ εξόδων: 10-6253, 15-6253, 20-6253, 30-6253, 35-6253, 70-6253 του προϋπολογισμού έτους 2020 και

τους αντίστοιχους του έτους 2021.

Για το έτος 2020, η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων έγινε με την υπ’ αριθμ. ………/20….. απόφαση

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής και εκδόθηκαν οι ΑΑΥ: ……., …….., ……., ……., ……….και

………/20…….

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

6. Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις:
- Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- 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»
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- του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς

και τις διατάξεις της ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

- 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 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

- Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

- Του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

- 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 ΠΔ/τος 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”

- Του ΠΔ/τος 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

- Της αρ. 57654/23.05.2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του

Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης»

- 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.

Τις ειδικότερες διατάξεις:

- Του Π.Δ. 237/86 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ

ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Ν.1569/85

και τα Π.∆.1091/81 και 118/85

- Του Π.Δ. 10/2003 (ΦΕΚ 7/Α/21-1-2003) «Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Λ'10) «περί ιδιωτικής

επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, και του Ν. 489/76 (Α' 331) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της

εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

- Του Ν. 3229/04 (ΦΕΚ 38 Α΄/10-2-2004) «Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κλπ»
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- Του Ν. 2496/97 (ΦΕΚ 87/Α) «Περί ασφαλιστικής σύμβασης κλπ.»

- Του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 13/Α/5-2-2016)  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την

ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης

Επιπλέον ισχύουν:

1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 16604/18.09.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με

θέμα ‘’ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής για την περίοδο 2020 - 2021’’,

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 ευρώ, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ007340801

2. Η αριθμ. 122/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης

50.000,00 ευρώ.

3. Η υπ’  αριθμ.  3/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η

συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη

δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020.

4. Η υπ’  αριθμ.  ……./2020  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς

Υποχρέωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με θέμα ‘’ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων

του Δήμου Λαυρεωτικής για την περίοδο 2020 - 2021’’.

5. Το υπ’ αριθμ……/2020 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου Λαυρεωτικής

6. Οι υπ’ αριθμ…….. αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκαν σε βάρος των ΚΑ δαπανών 10-

6253, 15-6253, 20-6253, 30-6253 και 70-6253 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

7. Η υπ’ αριθμ. ……../2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η

έγκριση της αριθμ. 122/2020 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

7. Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

Η παρούσα Διακήρυξη.

Η Οικονομική Προσφορά του μειοδότη.

Η υπ’ αριθμ. 122/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα παραρτήματα αυτής.

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας του διαγωνισμού.

8. Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τους Οικονομικούς Φορείς υποβάλλονται, το αργότερο

τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών με ηλεκτρονικό μήνυμα

(nitsa@lavrio.gr & nitsa@0135.syzefxis.gov.gr) και απαντώνται αντίστοιχα. Επίσης, αναρτώνται στην

ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
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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 τέσσερις (4) 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 που ζητήθηκαν 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.

9. Γλώσσα

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της

Υπηρεσίας και οι πιθανές ενστάσεις που θα υποβληθούν καθ’ όλη την διαδικασία, θα είναι συντεταγμένα

στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση.

Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, που θα υποβληθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή

απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης,

είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostille»,  σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61  (που

κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων

αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα Δικηγόρων, είτε από

την Πρεσβεία ή το Προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την Πρεσβεία ή το

Προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα, είτε από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,

είτε από ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008.

10. Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις εκδίδονται 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. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται

με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο

Παρακαταθηκών & 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 εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
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δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η

εγγύηση,

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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού,

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 πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται

και στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της

σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

(Α) Εγγύηση Συμμετοχής

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α, Ν. 4412/2016) εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για

ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν

εγγύηση,  το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2%  της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης, με ανάλογη

στρογγυλοποίηση, ήτοι 1.000,00 ευρώ.

α) Αν, η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε

γίνεται δεκτή.

γ) Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού θα ισχύουν τουλάχιστον για τριάντα (30)

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1α του Ν.4412/2016, ήτοι πέντε (5) μήνες.

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.

δ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως

απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψη.
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στ) Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο της υπηρεσίας ή τον υπέρ ου η εγγύηση δεν οδηγούν

σε αποκλεισμό αν δε γεννάται σύγχυση.

ζ) Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής εφόσον, συντρέχει νόμιμη

περίπτωση ήτοι, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή παρέχει

ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αυτά

αναφέρονται στους αντίστοιχους όρους της παρούσης ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από

την παρούσα δικαιολογητικά για την υπογραφή της Σύμβασης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή

της Σύμβασης.

η) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο, με την προσκόμιση της προβλεπόμενης

Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης.

θ) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

i) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας

ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης και

ii) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφαση επ’ αυτών.

(Β) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)  επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ,

συνυπολιζόμενης της προαίρεσης και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα μήνα από το

συμβατικό χρόνο.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή

ειδικότερα ορίζει.

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.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1β του Ν. 4412/2016.

Για τις εγγυητικές επιστολές ισχύουν επιπλέον: η κατευθυντήρια οδηγία 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ «υποδείγματα

εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης» και το αριθμ. πρωτ: 2756/23.05.2017 έγγραφο της

ΕΑΑΔΗΣΥ «διευκρινήσεις επί της κατευθυντήριας οδηγίας 12, ως προς τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής

παρακαταθήκης».

11. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν νόμιμα επιχείρηση

ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και

διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/82, όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της
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ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα και 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.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην

ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή ποιων

ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν, καθώς και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με

αυτήν.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα συμμετέχουν είτε οι ίδιες είτε διαμέσων πρακτόρων, διαμεσολαβητών,

μεσιτών, κ.λ.π, θα πρέπει να είναι κάτω από την εποπτεία της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν. 4364/2016).

12. Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων 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:

 1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη 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.
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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 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).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη

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 IKE

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον

στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά

στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2. Όταν ο προσφέρων 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 όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων 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 προσφέρων 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.
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3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων

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,

(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

στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),

(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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων 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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5. Ο προσφέρων 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.

6. 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.

13. Κριτήρια Καταλληλόλητας

(i) Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά

μητρώα κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα ΧΙ του προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.

Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς απαιτείται πιστοποιητικό του οικείου

Επιμελητηρίου της έδρας τους.

Για κάθε διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο απαιτείται η εγγραφή του στο Επαγγελματικό

Επιμελητήριο της έδρας του (Π.Δ.190/2006).

Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, απαιτείται νομίμως επικυρωμένο πιστοποιητικό της αρμόδιας

Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου

Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες Επαγγελματικές Οργανώσεις.

Για Ενώσεις - Συνεταιρισμούς, απαιτούνται τα ανωτέρω πιστοποιητικά για κάθε μεμονωμένο μέλος τους,

καθώς και βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

 (ii) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν.

(iii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα προσκομίσουν βεβαίωση άδειας λειτουργίας από τη Διεύθυνση Εποπτείας

Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κάθε διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) πρέπει

να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί και

να προσκομίσει αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με αυτήν.

Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας,

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

(συμπεριλαμβανομένων και των αναθετόντων φορέων), ανεξαρτήτως ύψους αυτών.

14. Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει

τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται στην αριθμ. 122/2020

μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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15. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Α. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 12 (λόγοι αποκλεισμού) και

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 13 της παρούσης,

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το τυποποιημένο

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016.

Το ΤΕΥΔ εγκρίθηκε με την υπ'  αριθ.  158/2016  Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) και συμπληρώνεται από τους υποψήφιους Οικονομικούς Φορείς

σύμφωνα με τις οδηγίες της κατευθυντήριας οδηγίας 15/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από το φυσικό/ά πρόσωπο/α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου

σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα,

συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του

ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα)

ΤΕΥΔ.

Ενώσεις/Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που

συμμετέχει στην Ένωση/Κοινοπραξία.

Το ΤΕΥΔ δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς

υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες

συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Β. Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 (Α) της

παρούσας.

Γ. Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές εταιρείες θα προσκομίσουν βεβαίωση άδειας λειτουργίας από τη

Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δ. Κάθε διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) θα

καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί και

αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με αυτήν.

16. Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  τεσσάρων

(4) μηνών 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
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οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016, 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.

17. Υποβολή φακέλου προσφοράς

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 3, με κατάθεσή τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής. Προσφορά που κατατίθεται μετά την παρέλευση της

προθεσμίας αυτής είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. Φάκελοι που δεν έχουν

λάβει αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω δεν γίνονται δεκτοί.

Οι προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία, δια

εκπροσώπου κτλ.).

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που

αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.

 Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Προσφορά του (Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα -επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax και e-

mail - και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής).

Για την υπηρεσία: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021».

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λαυρεωτικής

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: …./…..2020

Αριθμός Διακήρυξης: ………..

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

(α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

(β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».

(γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι φάκελοι φέρουν όλα τα στοιχεία που αναγράφονται και στον κυρίως

φάκελο.
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Περιεχόμενο φακέλων

(α) Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο

άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης.

(β) ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα δικαιολογητικά που

αναφέρονται στο άρθρο 13 (iii) της παρούσας. Μπορεί επιπλέον να περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα

έγγραφα και δικαιολογητικά, που κρίνει ο προσφέρων ότι τεκμηριώνουν την καταλληλόλητά του για την

εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον

κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται

οικονομικά στοιχεία. Η τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

(γ) ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει μόνο τα οικονομική στοιχεία της προσφοράς.

Η οικονομική προσφορά συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ της αριθμ.

122/2020 μελέτης).

Οι τιμές της προσφοράς θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, εκτός

του χαρτοσήμου το οποίο βαρύνει τον Ανάδοχο.

Η τιμή της προσφοράς θα υπολογισθεί με βάση το ισχύον bonus malus και θα αναγραφεί αριθμητικά και

ανά όχημα. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της

συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης καθώς

και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

18. 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 ανωτέρω,

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,

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 τα αναφερόμενα στην
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παρούσα και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,

δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου της περ. γ΄ 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.

19. Αποσφράγιση  και Αξιολόγηση Προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.4412/2016.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Η αποσφράγιση διενεργείται

δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων

τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που

υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21

του Ν.4412/2016. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των «δικαιολογητικών συμμετοχής», καθώς και

ο φάκελος της «τεχνικής προσφοράς», μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 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.

Οι φάκελοι των «οικονομικών προσφορών» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται

από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από

το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η

Επιτροπή.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με

τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών

προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.

Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται σε ημερομηνία και

ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους
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απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες.

 Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια, οι φάκελοι της οικονομικής

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Τα ανωτέρω στάδια δύναται να διενεργηθούν σε μία μόνο συνεδρίαση κατόπιν σύμφωνης γνώμης της

Επιτροπής Διαγωνισμού και των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων.

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 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 των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία

κοινοποιείται στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

20. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10)

ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά

αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσας.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται

στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν

ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή

να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης,  ειδοποίησής του.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που

κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 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

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των

παραπάνω δικαιολογητικών ή
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και

οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΤΕΥΔ, 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 κατακύρωσης (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, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή 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.

21. Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ελλείψει αυτού,

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, μπορεί να

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή της 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.

Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας

εγκατάστασης του, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ότι δεν 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.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω, 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,
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  κατά την ημερομηνία

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά:

- Τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, τους

απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε

οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,

- Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,

- Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη

διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

- Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες ενημερότητες

σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, 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 του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος

ο οικονομικός φορέας.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με το

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα,

στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος.

Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη του Ν. 1599/1986, που θα αναφέρει

όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης

επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό

επάγγελμά τους,  που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6)  μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των

δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Εάν πρόκειται για διαμεσολαβούντα στην ασφάλιση πρόσωπα (πράκτορες, μεσίτες, κλπ) το πιστοποιητικό

του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου θα πιστοποιεί την εγγραφή τους στο μητρώο του άρθρου 3 του ΠΔ

190/2006.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα προσκομίσουν βεβαίωση άδειας λειτουργίας από τη Διεύθυνση Εποπτείας
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Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου. Στα

δικαιολογητικά συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται:

-       Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό

και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από

το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.

-       Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν

τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα

έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη

νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

22. 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 έχει υποβάλει αποδεκτή

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται

εφόσον συντρέξουν συσσωρευτικά τα κάτωθι:

άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 23 της παρούσας ενστάσεων.

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει τα

δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 21.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 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 η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

23. Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την

άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής
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Αξιολόγησης Ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας

δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου

υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127  του Ν.  4412/2016.  Το παράβολο αυτό

αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

24. 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.

25. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού

δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

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.

26. 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 του αρμοδίου οργάνου.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον αυτό

κριθεί σκόπιμο και επωφελές. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα

του Δήμου.

27. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

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
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β)  ο ανάδοχος,  κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί

από τη διαδικασία σύναψης τη 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.

28. Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνει σε δύο (2) δόσεις:

Η πρώτη (1η) αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών ειδοποιητηρίων και η δεύτερη (2η) πριν την έναρξη του

δευτέρου εξαμήνου της σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4364/2016, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραδίδεται στον ασφαλισμένο

ή τον λήπτη της ασφάλισης μόνο μετά την καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της

τμηματικής καταβολής, οπότε και αρχίζει η ασφαλιστική κάλυψη.

Σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων, ο Δήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς

να απαιτείται όχληση και η «Ανάδοχος» δικαιούται να προβεί στην ακύρωση των αντίστοιχων

ασφαλιστηρίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία.

Μετά την έκδοση των προβλεπόμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και την παραλαβή τους, η αρμόδια

Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά

απόκλιση ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία, για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της

σύμβασης.

Τα ασφάλιστρα δεν υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ.

29. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

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, αν δεν

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας,

που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου

αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος

θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη

της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που

τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε
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προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της

αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την

ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης

της σύμβασης.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης

προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο

έκπτωτο.

30. 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 29 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 34 (Απόρριψη παραδοτέων –

αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε

γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα

από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

31. Παρακολούθηση της σύμβασης
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Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Γραφείο

Κίνησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία και θα εισηγείται στο εκάστοτε αρμόδιο

αποφαινόμενο όργανο του Δήμου για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των

όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων

μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του

αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

32. Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της

διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του

αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η

παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της

σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,

σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.

33. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς

αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών

ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται

να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
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ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή

του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου

218 του Ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων

των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

34. Απόρριψη παραδοτέων - αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων

με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται

αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά

τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί

να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές

ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται

στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

σχετικά με την επιλογή αναδόχου της προμήθειας σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, κατακύρωση

αναδόχου

Αρ. Απόφ.: 235/2020

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 Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την επιλογή αναδόχου της προμήθειας

σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, κατακύρωσης αναδόχου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ.145/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε:

(α) η έγκριση του από 22.06.2020 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την

αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά».

(β) η έγκριση του από 07.07.2020 πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την

αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά».

(γ) η κατακύρωση ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας σκυροδέματος C16/20 του Οικονομικού

Φορέα ‘’ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’’, διαχείριση – κατασκευή – συντήρηση έργων, με έδρα
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Ζαρίφη 6, Νέα Σμύρνη, με ΑΦΜ 099871513, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, με προσφορά ποσού 105.164,00 € + (ΦΠΑ

24%) 25.239,36 € =  130.403,36  €.

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό Οικονομικούς Φορείς

στις 27 Ιουλίου 2020, μέσω της πλατφόρμας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Στη συνέχεια, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 15035/28.08.2020 έγγραφο Δημάρχου Λαυρεωτικής  ζητήθηκε

από τον προσωρινό Ανάδοχο Οικονομικό Φορέα να υποβάλει τα δικαιολογητικά – αποδεικτικά μέσα,

σύμφωνα με το άρθρο 3.2 ‘’Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά

προσωρινού αναδόχου’’ της υπ’ αριθμ.246/2020 διακήρυξης του διαγωνισμού.

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων «δικαιολογητικά μειοδότη»,  η Επιτροπή Διενέργειας

Διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό Νο3,  σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που

κατατέθηκαν από τον Οικονομικό Φορέα ‘’ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’’, το οποίο απέστειλε

μέσω της πλατφόρμας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  με το αριθμ.  πρωτ:  16797/22.09.2020  διαβιβαστικό

έγγραφο στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση και σας θέτω υπόψη:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 21 Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα  και

ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.2/2020

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 του

Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο και αξιολόγηση  των δικαιολογητικών συμμετοχής του

προσωρινού αναδόχου που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον ηλεκτρονικό διεθνή

ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.246/2020 και με αριθμ.πρωτ:4764/12.03.2020

Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής

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

1. Γαϊτανιώ Μαργαρίτη , ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού, πρόεδρος της Επιτροπής

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού

3. Φώτιος Γκίκας, ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

ü την υπ’ αριθμ.246/2020 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,

ü την υπ’ αριθμ. 1/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

ü το από 22 .06.2020 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών,

ü το από 07.07. 2020 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών
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ü την αριθμ. πρωτ: 15035/28.08.2020, πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης,

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό φορέα

ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε  με αρ. πρωτ. 15667/07.09.2020.

Διαπιστώθηκε  ότι ο Οικονομικός Φορέας κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Κατόπιν των ανωτέρω,  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών  προτείνει την

αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν και κατά συνέπεια την ανάθεση της

προμήθειας ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 στον οικονομικό φορέα ΕΥΡΥΘΜΟΣ –

Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

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

σε δύο (2) αντίγραφα και διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.

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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

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

- την υπ’ αριθμ.246/2020 διακήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματα αυτής,

- το με ημερομηνία 22.06.2020 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά

συμμετοχής – τεχνική προσφορά»,

- το με ημερομηνία 07.07.2020 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική

προσφορά»,

- την υπ’  αριθμ.145/2020  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  με την οποία έγινε η έγκριση των

πρακτικών Νο1 & Νο2

- το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκε από τον Οικονομικό Φορέα ‘’ΕΥΡΥΘΜΟΣ

– Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε .’’

- το με ημερομηνία 21.09.2020 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την

αξιολόγηση των δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων)

- κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το από 21.09.2020 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό

Φορέα ‘‘’ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε .’’.
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(β) κατακυρώνει ως Ανάδοχο της προμήθειας σκυροδέματος C16/20 τον Οικονομικό Φορέα ‘’ΕΥΡΥΘΜΟΣ –

Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’’, διαχείριση – κατασκευή – συντήρηση έργων, με έδρα Ζαρίφη 6, Νέα Σμύρνη,

με ΑΦΜ 099871513, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, με προσφορά ποσού 105.164,00 € + (ΦΠΑ 24%) 25.239,36 € =

130.403,36  €.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά την ‘’προμήθεια και εγκατάσταση

σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό

Φωτισμό’’

Αρ. Απόφ.: 236/2020

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 του πρακτικού Νο2

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά

την ‘’προμήθεια και εγκατάσταση σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης

ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. 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)

2. 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)

3. 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

4. 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)

5. την υπ΄αριθμ.  169/2020  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: 9Ψ69ΩΛ1-ΘΛ3)
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6. την υπ’ αριθ. 168/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού (ΑΔΑ:

ΩΗΔΧΩΛ1-1ΚΛ)

7. την υπ’  αριθμ.  746/2020 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (ΑΔΑΜ:

20PROC007154209)

8. το αριθμ.  πρωτ:  16800/22.09.2020  αίτημα του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού προς το

χειριστή συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

9. το πρακτικό Νο1  της Επιτροπής το οποίο διαβιβάσθηκε με το αριθμ.  πρωτ:  16865/22.09.2020

έγγραφό της προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή

10. την αριθμ.210/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία (α) εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», (β) έγινε δεκτή η προσφορά του συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα

‘’DASTERI SYSTEMS A.E.’’, (γ) απορρίφθηκαν οι προσφορές των Οικονομικών Φορέων: ‘’GREENESCO

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.’’, ‘’SIRECLED ΕΛΛΑΣ A.E.’’, ‘’ANAX ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.’’, ‘’ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.’’, ‘’ΤΡΙΟΔΟΣ

Α.Ε.’’

11. την αριθμ. πρωτ: 17851/05.10.2020 ανακοίνωση με την οποία ορίστηκε ως ημερομηνία

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» η 7 Οκτωβρίου 2020

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

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή το πρακτικό Νο2, το οποίο απέστειλε με το αριθμ.

18144/07.10.2020 διαβιβαστικό έγγραφο, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, προς έγκριση στην Οικονομική

Επιτροπή και το οποίο σας θέτω υπόψη:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  2
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια & Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων  τύπου LED & Προμήθεια
λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό», με αρ. πρωτ. 746/2020 της

διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14/09/2020 και ώρα 14:00 μ.μ. και
με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 95975.

Στο Λαύριο σήμερα 07/10/2020 και ώρα 10:00 π.μ. στον Δήμο  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών (κατά του άρθρου 100  του ν.  4412/2016),  η οποία

συγκροτήθηκε με την αριθμ. 168/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και αποτελείται από τους

παρακάτω μόνιμους υπαλλήλους:

1. Ιωάννης Λιέπουρης, ως  Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Ευάγγελος Λιούμης , ως Μέλος της Επιτροπής

3. Γαϊτανιώ Τ. Μαργαρίτη,  ως Μέλος της Επιτροπής

προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν

στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια
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& Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων  τύπου LED & Προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης

ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό», σύμφωνα με την 168/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και την

174/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό.

Η επιτροπή κατόπιν πρόσκλησης  μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ προς τον μοναδικό προσφέροντα του

οποίου η προσφορά έγινε δεκτή κατά το προηγούμενο στάδιο, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της

οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.γ της

διακήρυξης.

Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα

διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό  κωδικό  πρόσβασης), επέλεξε  τον ηλεκτρονικό

διαγωνισμό  µε   αριθμό συστήματος 95975.   Η   Επιτροπή   επισημαίνει   ότι   μέχρι   το   στάδιο   αυτό   της

διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια, τα

µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών

καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος   τα   διαπιστευτήρια   τους   (όνοµα   χρήστη   και

κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την

παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστηµα των διαπιστευτηρίων από κάθε µέλος της επιτροπής),

οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονοµική

Προσφορά».

Οι υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές παρουσιάζονται στον πίνακα του υποφακέλου  (Οικονοµική

προσφορά),  όπως  ελήφθη  από  την  πλατφόρµα  του Εθνικού  Συστήµατος    Ηλεκτρονικών    ∆ηµοσίων

Συµβάσεων    (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως ακολούθως:

α/α Προµηθευτής Α/Α προσφορά Συστήματος

1 DASTERI SYSTEMS A.E. 186771

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 746/2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού

Προµήθειας, βάση του άρθρου 2.3 της διακήρυξης, 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 4

του  ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα λαμβάνει υπόψη ιδίως:

α) 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,
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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.

Ο οικονοµικός φορέας µε το χαµηλότερο σταθµισµένο κόστος επένδυσης (€/ΚWh) κηρύσσεται ως ο

Ανάδοχος της Προμήθειας.

Σύμφωνα  µε  το  από 22/09/2020 Πρακτικό 1  της  Επιτροπής Αξιολόγησης έγινε δεκτή, ως σύμφωνη µε τις

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, η παρακάτω προσφορά της εταιρείας:

α/α Προµηθευτής Α/Α προσφορά Συστήματος

1 DASTERI SYSTEMS A.E. 186771

Η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς και κατέγραψε το σταθμισμένο κόστος

επένδυσης (€/ MWh) και το προσφερόμενο κόστος προμήθειας όπως φαίνεται παρακάτω:

Α/Α Προμηθευτής Σταθμισμένο κόστος
επένδυσης βάσει της

οικονομικής προσφοράς

Κόστος προμήθειας
βάσει της οικονομικής

προσφοράς
(άνευ Φ.Π.Α.)

1 DASTERI SYSTEMS A.E. 0,16 €/ ΚWh € 3.172.123,00

Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύμφωνη µε τους όρους της

διακήρυξης.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 746/2020 Διακήρυξη του Δημάρχου

2. τις υποβληθείσες προσφορές

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016

4. το από 22/09/2020 Πρακτικό 1 ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης τεχνικών

προσφορών

προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή:

Την ανάδειξη της επιχείρησης DASTERI SYSTEMS A.E. ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας «Προμήθεια

& Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων  τύπου LED & Προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης

ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό», γιατί   η   προσφορά   της   είναι   πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει: α) σταθμισμένο κόστος επένδυσης χαμηλότερο

από το προδιαγεγραµµένο από τη µελέτη της προμήθειας σταθμισμένο κόστος επένδυσης β) κόστος

προμήθειας χαμηλότερο από το κόστος προμήθειας του προϋπολογισμού της µμελέτης της προμήθειας και

συνεπώς είναι συμφέρουσα για το ∆ήµο.
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Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,

υπογράφεται.

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

σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του

Ν.4623/2019,

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016,

- την υπ’ αριθμ.746/2020 διακήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματα αυτής,

- την υπ’ αριθμ.210/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,

- το μη ημερομηνία 07.10.2020 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Δισγωνισμού,

- κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Την ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα «DASTERI SYSTEMS A.E.» ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας

με τίτλο «Προμήθεια & Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων  τύπου LED & Προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED

εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό», διότι   η   προσφορά   της   είναι  πλήρης, σύμφωνη µε

τους όρους της αριθμ.746/2020 διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει: α) σταθµισµένο

κόστος επένδυσης χαµηλότερο από το προδιαγεγραµµένο από τη µμελέτη της προμήθειας σταθμισμένο

κόστος επένδυσης β) κόστος προμήθειας χαμηλότερο από το κόστος προμήθειας του προϋπολογισμού της

µελάτης της προμήθειας και συνεπώς είναι συµφέρουσα για το Δήµο.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της υπηρεσίας ‘’εργασίες καθαρισμού πυρόπληκτων περιοχών

Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας’’, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.140/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών, με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Αρ. Απόφ.: 237/2020

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

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί

«ανάθεσης της υπηρεσίας ‘’εργασίες καθαρισμού πυρόπληκτων περιοχών Δημοτικής Κοινότητας

Κερατέας’’, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.140/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με προσφυγή

στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος.

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι

συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να
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λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης».

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

σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω

της άμεσης ανάγκης απομάκρυνσης των καμένων από την καταστροφική πυρκαγιά της 9ης Σεπτεμβρίου

2020, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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

1. την από 10.09.2020 ανακοίνωση Γενικής Γραμματίας Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης περιοχών της

Ανατολικής Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

2. την αριθμ.6685/2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 3880/Β/11.09.2020) με

θέμα «Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Αναβύσσου,

Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδος και Καλυβίων - Θορικού του Δήμου Σαρωνικού και της Δημοτικής Ενότητας

Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής», η ισχύς της οποίας

είναι μέχρι την 9η Μαρτίου 2021.

3.  την αριθμ.  πρωτ:  18359/12.10.2020 εισήγηση Δημάρχου σχετικά με την ανάγκη μεταφοράς με όχημα

νταλίκα στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων των καμένων υλικών που προήλθαν από την πυρκαγιά.

5.  Το γεγονός ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής με το υπάρχον προσωπικό και τον εξοπλισμού που διαθέτει δε

δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλη την έκταση των πληγεισών περιοχών.

6. Την υπ’ αριθμ.17/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί έγκρισης διενέργειας

εργασιών καθαρισμού, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν.3979/2011.

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 18408/13.10.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα

«εργασίες καθαρισμού πυρόπληκτων περιοχών Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας», προϋπολογισμού

δαπάνης 24.800,00 ευρώ, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ007470342

8.  Tην υπ’  αριθμ.140/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  με τίτλο «εργασίες καθαρισμού

πυρόπληκτων περιοχών Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας», προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 ευρώ

9. Την υπ’ αριθμ. 995/2020 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη.

10.  Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 20-6262.001  του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2020.

11. Το αριθμ. πρωτ: 18425/13.10.2020 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου και την αριθμ. Α-1300/2020

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 20REQ007471385).

Ακολούθως,  ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με την

αριθμ.140/2020  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό των

περιοχών Μόκριζα, Φέριζα, Τζαρδαβίλα, Αρί με δυο (2) φορτηγά αυτοκίνητα για χρονικό διάστημα σαράντα

(40) ημερών.
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     Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να γίνουν είναι:

- Καθαρισμός χώρων από καμένα δένδρα, θάμνους που έχουν εναποτεθεί σε διάφορους χώρους των

ανωτέρω περιοχών.

- Περισυλλογή ογκωδών καμένων αντικειμένων (έπιπλα, στρώματα, μεγάλες οικιακά σκεύη, κλπ), και

άλλων συσσωρεμένων άχρηστων υλικών και οικιακών αντικειμένων.

- Φόρτωση των προϊόντων με μηχανήματα του Δήμου, σε δυο οχήματα για μεταφορά.

- Μεταφορά των προϊόντων με φορτηγά και εναπόθεση τους στον χώρο απόθεσης ΣΜΑ του Δήμου

Λαυρεωτικής.

Η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης υπολογίζεται σε 20.000,00€ + ΦΠΑ 24% (4.800,00€) = 24.800,00

€.

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 32  παρ.  2  περ.  γ του Ν.4412/16 «…γ) στο μέτρο που είναι απολύτως

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα

αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές

για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική

τους ευθύνη.»

- Τις διατάξεις του άρθρου 32  Α του Ν.4412/16 «…Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των

άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221

παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: α) …… β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα

της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2.… Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία

διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των

προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης…»

- Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ.6 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): «Αρχές

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και

άλλες διατάξεις»

- Τις διατάξεις του άρθρου 158,  παρ.  7  του Ν.3463/2016  (ΦΕΚ –  114  Α/8-6-2006):  «Κύρωση του

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους

διατάκτες»

- Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ.3 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες: «3. Η

αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση:

α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και  2 κατ’ εξαίρεση, για

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος

ή/και ….»
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Κατά τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2, περ. γ του Ν.4412/2016 (διαπραγμάτευση χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση) απεστάλη η αριθμ. πρωτ: 18428/13.10.2020 πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Δημάρχου Λαυρεωτικής προς τον κο Νικόλαο Μάνεση.  Ο ανωτέρω προσκόμισε την αριθμ.  πρωτ:

18455/13.10.2020 οικονομική προσφορά ποσού 20.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 24.800,00 ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο, 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,

- τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2, περ. γ του Ν.4412/2016 και της περ. α’ της παρ.3 του άρθρου

73 του Ν.4412/2016

- την αριθμ.6685/2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ

3880/Β/11.09.2020)

- την υπ’ αριθμ.140/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

- την αριθμ. Α-1300/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

- την υπ’  αριθμ.  πρωτ:  18455/13.10.2020  οικονομική προσφορά που κατατέθηκε από τον κο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΝΕΣΗ

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την ανάθεση της εργασίας με τίτλο «εργασίες καθαρισμού πυρόπληκτων περιοχών Δημοτικής Κοινότητας

Κερατέας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθμ.140/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών,  η οποία εγκρίθηκε με την υπ’  αριθμ.  995/2020  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής,  στον κο

Νικόλαο Μάνεση,  αυτοκινητιστή,  με έδρα το Λαύριο,  οδός Ν.  Μούρτζη 4,  με ΑΦΜ 018213068,  Δ.Ο.Υ.

Κορωπίου, έναντι του ποσού των 20.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 24.800,00 ευρώ σύμφωνα με την

κατατεθείσα προσφορά του.

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, να υπογράψει τη σύμβαση

ανάθεσης της υπηρεσίας.

Γ. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε σαράντα (40)  ημέρες,  σύμφωνα με το

χρονοδιάγραμμα της αριθμ.140/2020 μελέτης.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας εργασιών καθαρισμού εσωτερικών χώρων δημοτικών

κτιρίων Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 238/2020

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

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί

«έγκρισης διενέργειας εργασιών καθαρισμού εσωτερικών χώρων δημοτικών κτιρίων Δήμου Λαυρεωτικής».
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Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος.

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι

συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να

λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης».

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

σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω

της άμεσης ανάγκης καθαρισμού όλων των δημοτικών κτιρίων.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να

συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:

18394/13.10.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

6. 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.»

7. 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.

8. την υπ’ αριθ. 34/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με την οποία εγκρίθηκε η 2η

αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και ενισχύθηκε ο ΚΑ δαπανών 20-

6274.001 «δαπάνες καθαρισμού εσωτερικών χώρων δημοτικών κτιρίων»

9. την αντικειμενική αδυναμία του Δήμου να εκτελέσει τη συγκεκριμένη εργασία, λόγω έλλειψης

επαρκούς  προσωπικού, καθώς στο Δήμο μας δεν υπηρετεί υπάλληλος με την ειδικότητα της καθαρίστριας

εσωτερικών χώρων και οι προκύπτουσες ανάγκες καλύπτονται συνήθως από κάποιο εποχιακό υπάλληλο

εισηγούμαι

την έγκριση διενέργειας της εργασίας καθαρισμού των εσωτερικών χώρων δημοτικών κτιρίων.

Ο προγραμματισμός της εργασίας θα προσδιορισθεί στη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών.
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Η χρονική διάρκεια της σύμβασης δε θα υπερβεί τις δεκαπέντε (15) ημέρες.

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

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

σχετικά.

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

Αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020)

- την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 20-6274.001  του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2020

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 18394/13.10.2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών

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 καθαρισμού εσωτερικών χώρων δημοτικών κτιρίων

από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής.

Β. Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών καθαρισμού εσωτερικών χώρων δημοτικών κτιρίων 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 6.000,00 ευρώ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ

δαπανών 20-6274.001 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: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση ένδικων μέσων (εφέσεως) κατά της υπ’

αριθμ.7/2020 απόφασης Ειρηνοδικείου Λαυρίου

Αρ. Απόφ.: 239/2020

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

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί

«ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση ένδικων μέσων (εφέσεως) κατά της υπ’ αριθμ.7/2020

απόφασης Ειρηνοδικείου Λαυρίου».

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος.

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι

συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να

λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης».
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Με βάση τα ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν

σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, διότι

η προθεσμία για την άσκηση εφέσεως λήγει στις 19 Οκτωβρίου 2020. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 08 Οκτωβρίου 2020 και με αριθμ. πρωτ: 18204/08.10.2020 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η

με αριθμό 7/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου,  η οποία έκρινε επί των αιτήσεων περί λήψεως

ασφαλιστικών μέτρων προστασίας νομής  μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής,  της ΔΑΝΕΤΑΛ Α.Ε και των

αντιδίκων τους, ήτοι του Παραθεριστικού Οικοδομικού Οργανισμού των Εργαζομένων στην Πολεμική

Αεροπορία ΣΥΝΠΕ και του Νικολάου Στριλιγκά του Ανδρέα.  Η ως άνω απόφαση εν μέρει απέρριψε την

αίτηση του Δήμου και ως εκ τούτου πρέπει να κατατεθεί έφεση προς εξαφάνιση  της.

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής με το από 09.10.2020 έγγραφό του δήλωσε την αδυναμία

του να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαυρεωτικής στη συγκεκριμένη υπόθεση και πρότεινε την ανάθεση της

εκπροσώπησης του Δήμου σε άλλο δικηγόρο με εξειδίκευση και εμπειρία σε παρόμοια θέματα,   προς

εξασφάλιση και  προστασία  των συμφερόντων  του.

Με την υπ’ αριθμ. 108/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε η εντολή και η πληρεξουσιότητα

στους Δικηγόρους  Αθηνών Ναταλία Ι.  Κυριακίδου και Γεώργιο Κατσαμπέρη προκειμένου να

εκπροσωπήσουν  το Δήμο Λαυρεωτικής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, κατά την εκδίκαση της από

25.05.2020 Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων Νομής του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού των

Εργαζομένων στην Πολεμική Αεροπορία Συν.  Π.Ε.  και του κου Νικολάου Στριλιγκά (ΓΑΚ 395/2020,  ΕΑΚ

19/2020).

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 «… ιθ) 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 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 άσκηση του ένδικου μέσου της εφέσεως κατά

της υπ’  αριθμ.7/2020  απόφασης Ειρηνοδικείου Λαυρίου,  καθώς και την ανάθεση του χειρισμού της

υπόθεσης (σύνταξη και κατάθεση- προσδιορισμό της έφεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου και
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Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκπροσώπηση- παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) στη δικηγόρο Αθηνών κα Ναταλία Ι. Κυριακίδου, λόγω της μεγάλης

σπουδαιότητας της υπόθεσης για τα συμφέροντα του Δήμου Λαυρεωτικής.

Στην παρ.1  του άρθρου 281  του Ν.3463/2006  ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι,  που

διορίζονται από Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με  τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που

ισχύουν κάθε φορά.

Η κα Ναταλία Κυριακίδου κατέθεσε προσφορά σύμφωνα με την οποία η αμοιβή της για τις ανωτέρω

παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες, καθώς και των εξόδων των επιδόσεων  της έφεσης στους αντιδίκους και

λοιπών εξόδων φ/α, σήμανση δικογράφων κλπ, ανέρχεται σε ποσό 930,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ 24%).

Σημειώνεται ότι για την κατάθεση της έφεσης απαιτείται επιπλέον η έκδοση παραβόλου Δημοσίου,

ποσού 75,00 ευρώ.

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

σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και ισχύει

- τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006

- την  υπ’ αριθμ.7/2020 απόφαση Ειρηνοδικείου Λαυρίου

- το από 09.10.2020 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου

- την υπ’ αριθμ.108/2020 προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

- την προσφορά που κατατέθηκε από τη κα Ναταλία Ι. Κυριακίδου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Ο Δήμος Λαυρεωτικής να ασκήσει το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.7/2020 απόφασης του

Ειρηνοδικείου Λαυρίου.  Η ως άνω απόφαση εν μέρει απέρριψε την αίτηση του Δήμου και ως εκ τούτου

πρέπει να κατατεθεί έφεση προς εξαφάνισή  της.

Β. Παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο Αθηνών,  κα Ναταλία Ι.  Κυριακίδου, να

ασκήσει το ανωτέρω ένδικο μέσο της έφεσης και να παραστεί ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, προς

συζήτηση και υποστήριξη αυτού με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, για την προάσπιση των συμφερόντων του

Δήμου Λαυρεωτικής.

Γ. Εγκρίνει την αμοιβή της δικηγόρου, καθώς και των εξόδων των επιδόσεων της έφεσης στους αντιδίκους

και λοιπών εξόδων φ/α,  σήμανση δικογράφων κλπ,  ύψους 750,00  ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%),  ήτοι 930,00

ευρώ, πλέον του παραβόλου δημοσίου για την άσκηση της έφεσης, ποσού 75,00 ευρώ, συνολικά 1.005,00

ευρώ, βάσει της κατατεθείσας προσφορά της, διότι είναι σύμφωνη με τον Κώδικα Δικηγόρων.
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ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Διοικητικού

Εφετείου Αθηνών για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής α) αίτησης ακύρωσης κατά της τεκμαιρόμενης

σιωπηρής απόρριψης της με αριθμ. πρωτ. Ι-249521/116.11.2018 ενδικοφανούς προσφυγής του ενώπιον

της ΡΑΕ,  με την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της με αριθμ.  714/2018  απόφασης ΡΑΕ και β)  αίτησης

ακύρωσης κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της αριθμ. κατ. Ι-249522/16.11.2018

ενδικοφανούς προσφυγής του ενώπιον της ΡΑΕ, με την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της με αριθμ.

715/2018 απόφασης ΡΑΕ

Αρ. Απόφ.: 240/2020

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

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί

«ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής α)  αίτησης ακύρωσης κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής

απόρριψης της με αριθμ. πρωτ. Ι-249521/116.11.2018 ενδικοφανούς προσφυγής του ενώπιον της ΡΑΕ, με

την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της με αριθμ. 714/2018 απόφασης ΡΑΕ και β) αίτησης ακύρωσης  κατά της

τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της αριθμ. κατ. Ι-249522/16.11.2018 ενδικοφανούς προσφυγής του

ενώπιον της ΡΑΕ, με την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της με αριθμ. 715/2018 απόφασης ΡΑΕ».

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος.

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι

συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να

λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης».

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

σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω

της συζήτησης των με αριθ.  κατ.  720/2019  και 721/2019  αιτήσεων ακύρωσης του Δήμου Λαυρεωτικής

ενώπιον του Ι΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στις 23 Οκτωβρίου 2020.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να

συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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

              Σε εκτέλεση της με αριθμ.242/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής ο

προς τούτο εξουσιοδοτηθείς δικηγόρος Σπυρίδων Ι.  Φλογαΐτης με ΑΜ ΔΣΑ 7043,  μέλος της δικηγορικής

εταιρείας ‘’Φλογαΐτης –  Σιούτη και Συνεργάτες’’  με ΑΜ ΔΣΑ 80517  συνέταξε και κατέθεσε ενώπιον της

Ρυθμιστικής Αρχής  Ενέργειας την με αριθμ. πρωτ. Ι-249522/116.11.2018 αίτηση του Δήμου Λαυρεωτικής

για την αναθεώρηση της με αριθμ.  715/2018 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,  με την οποία

αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1279/17731/16.10.2006 (ΑΔ-00989)

άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος»,
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της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής

Αττικής,  της Περιφέρειας Αττικής,  της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.»  και ειδικότερα η

τροποποίηση της παραγράφου 1 του στοιχείου 1 («Δικαιούχος και αντικείμενο άδειας παραγωγής») της

ανωτέρω αδείας,  ως ακολούθως:  «Στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ-ΓΙΩΡΓΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ

ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται, χορηγείται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από

αιολικό πάρκο στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος»  της Δημοτικής Ενότητας Ύδρας,  του Δήμου Ύδρας,  της

Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής».

              Σε εκτέλεση της αυτής ως άνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής ο

ανωτέρω πληρεξούσιος δικηγόρος συνέταξε και κατέθεσε ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής  Ενέργειας την με

αριθμ. πρωτ. Ι-249521/116.11.2018 αίτηση του Δήμου Λαυρεωτικής για την αναθεώρηση της με αριθμ.

714/2018 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ’

αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1096/17732/23.03.2006 (ΑΔ-00911) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

από αιολικό σταθμό ισχύος 45ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του

Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, της

εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.»,  και ειδικότερα η τροποποίηση της παραγράφου 1  του

στοιχείου 1 («Δικαιούχος και αντικείμενο άδειας παραγωγής») της ανωτέρω άδειας, ως ακολούθως: «Στην

εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ-ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», όπως αυτή νόμιμα

εκπροσωπείται, χορηγείται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο στη νησίδα «Άγιος

Γεώργιος»  της Δημοτικής Ενότητας Ύδρας,  του Δήμου Ύδρας,  της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων,  της

Περιφέρειας Αττικής».

            Με την άπρακτη παρέλευση τριμήνου από την κατάθεση των ανωτέρω αιτήσεων αναθεώρησης

τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψή τους από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Οι σιωπηρές αυτές απορρίψεις

προσβάλλονται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με τη διάταξη

του εδαφίου α΄ του άρθρου 33 του Ν. 4001/2011.

             Για την ταυτότητα των λόγων που επέβαλαν την έκδοση της με αριθμ.  242/2018  απόφασης της

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς με την σιωπηρή απόρριψη των ανωτέρω αιτήσεων

αναθεώρησης διατηρούνται στο νομικό κόσμο οι με αριθμ. 714/2015 και 715/2015 αποφάσεις του

Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, οι οποίες πλήττουν τα συμφέροντα του Δήμου Λαυρεωτικής,

κρίθηκε απαραίτητη η δικαστική προσβολή των ανωτέρω σιωπηρών απορρίψεων δια της άσκησης

αιτήσεων για την ακύρωσή τους ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Με την υπ’ αριθμ.54/2019 απόφαση Οικονομική Επιτροπής αποφασίσθηκε η ανάθεση της σύνταξης και

κατάθεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για λογαριασμό του Δήμου Λαυρεωτικής αιτήσεων

για την  ακύρωση αφενός της σιωπηρής απόρριψης της με αριθμ. πρωτ. Ι-249521/116.11.2018 αίτησης του

Δήμου Λαυρεωτικής για την αναθεώρηση της με αριθμ. 714/2018 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής
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Ενέργειας αφετέρου της σιωπηρής απόρριψης της με αριθμ.  πρωτ.  Ι-249522/116.11.2018  αίτησης του

Δήμου Λαυρεωτικής για την αναθεώρηση της με αριθμ. 715/2018 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής

Ενέργειας στο δικηγόρο Σπυρίδωνα Ι. Φλογαΐτη με ΑΜ ΔΣΑ 7043 ή και στη δικηγόρο Γλυκερία Π. Σιούτη με

ΑΜ ΔΣΑ 8698,  μέλη της δικηγορικής εταιρείας ‘’Φλογαΐτης – Σιούτη και Συνεργάτες’’  με ΑΜ ΔΣΑ 80517.

Επίσης, εξουσιοδοτήθηκαν οι ανωτέρω να παραστούν ως πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου από κοινού ή

ένας εξ αυτών κατά τη συζήτηση των ανωτέρω αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου

Αθηνών, κατά τη δικάσιμο που αυτές θα προσδιοριστούν ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, καθώς και να

προβούν σε κάθε άλλη ενέργεια σχετική με την ως άνω εντολή.

Ενόψει της συζήτησης των με αριθ.  κατ.  720/2019  και 721/2019  αιτήσεων ακύρωσης του Δήμου

Λαυρεωτικής ενώπιον του Ι΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στην προσεχή δικάσιμο της 23ης

Οκτωβρίου 2020, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της κατάθεσης

ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου των με αριθμό κατάθεσης 720/2019 και 721/2019 αιτήσεων ακύρωσης

κατά της  τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης των με αριθμ. κατ. Ι-249521/16.11.2018 και Ι-

249522/16.11.2018 ενδικοφανών προσφυγών  ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας από το δικηγόρο

Γεώργιο Φερετζάνη, συνεργάτη της Δικηγορικής Εταιρείας «Φλογαϊτης – Σιούτη και Συνεργάτες».

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις της περ.  ιε της παρ.1  του άρθρου 72  του Ν.3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της

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

ισχύει

- την υπ’ αριθμ.242/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- τη με αριθμ. πρωτ. Ι-249521/116.11.2018 αίτηση του Δήμου Λαυρεωτικής για την αναθεώρηση της με

αριθμ. 714/2018 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

- τη με αριθμ. πρωτ. Ι-249522/116.11.2018 αίτηση του Δήμου Λαυρεωτικής για την αναθεώρηση της με

αριθμ. 715/2018 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

- την υπ’ αριθμ.59/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την κατάθεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από το δικηγόρο Γεώργιο Φερετζάνη του

Αναστασίου, με ΑΜ ΔΣΑ 25971, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Ανακρέοντος αρ. 7,  της με αριθμό κατάθεσης

720/2019 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της  τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της με

αριθμ. κατ. Ι-249521/16.11.2018 ενδικοφανούς προσφυγής του  ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με

την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της με αριθμ.  714/2018 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,  με την

οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1096/17732/23.03.2006 (ΑΔ-00911)

άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 45ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της

Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,
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της Περιφέρειας Αττικής, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», και ειδικότερα η τροποποίηση

της παραγράφου 1 του στοιχείου 1 («Δικαιούχος και αντικείμενο άδειας παραγωγής») της ανωτέρω άδειας, ως

ακολούθως: «Στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ-ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»  και με διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.»,  όπως αυτή νόμιμα

εκπροσωπείται, χορηγείται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο στη νησίδα «Άγιος

Γεώργιος»  της Δημοτικής Ενότητας Ύδρας,  του Δήμου Ύδρας,  της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων,  της

Περιφέρειας Αττικής».

2. Εγκρίνει την κατάθεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από το δικηγόρο Γεώργιο Φερετζάνη του

Αναστασίου, με ΑΜ ΔΣΑ 25971, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Ανακρέοντος αρ. 7,  της με αριθμό κατάθεσης

721/2019 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της με

αριθμ. κατ. Ι-249522/16.11.2018 ενδικοφανούς προσφυγής του ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με

την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της με αριθμ.  715/2018 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,  με την

οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1279/17731/16.10.2006 (ΑΔ-00989)

άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της

Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

της Περιφέρειας Αττικής, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.» και ειδικότερα η τροποποίηση της

παραγράφου 1 του στοιχείου 1 («Δικαιούχος και αντικείμενο άδειας παραγωγής») της ανωτέρω αδείας, ως

ακολούθως: «Στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ-ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»  και με διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.»,  όπως αυτή νόμιμα

εκπροσωπείται, χορηγείται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο στη νησίδα «Άγιος

Γεώργιος»  της Δημοτικής Ενότητας Ύδρας,  του Δήμου Ύδρας,  της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων,  της

Περιφέρειας Αττικής».

Ο ανωτέρω πληρεξούσιος δικηγόρος είναι συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας «Φλογαϊτης – Σιούτη και

Συνεργάτες» με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80517, μέλος της οποίας είναι ο δικηγόρος και Ομότιμος Καθηγητής Σπυρίδων

Φλογαΐτης, με Α.Μ. Δ.Σ.Α 7043, ο οποίος συνυπογράφει τις ανωτέρω με αριθμούς κατάθεσης 720/2019 και

721/2019 αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Κατά τα λοιπά και εν όψει της συζήτησης των ανωτέρω με αριθμούς κατάθεσης 720/2019 και 721/2019

αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον του Ι΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στη δικάσιμο της

23ης.10.2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, εξακολουθεί ισχύουσα η με αριθμ. 54/2019 απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία ανατίθεται στον Σπυρίδωνα Φλογαΐτη, Δικηγόρο Αθηνών

με Α.Μ. Δ.Σ.Α 7043, κάτοικο Αθηνών, οδός Βασ. Σοφίας, αριθμ. 27 ή στην  Γλυκερία Σιούτη, Δικηγόρο Αθηνών

με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 8698, κάτοικο Αθηνών, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμ. 27, μέλη της Δικηγορικής Εταιρείας

«Φλογαϊτης – Σιούτη και Συνεργάτες» με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80517, με έδρα την Αθήνα, οδός Βασιλίσσης Σοφίας,
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αριθμ. 27, να παραστούν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ως πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου

από κοινού ή ένας εξ αυτών κατά τη συζήτηση των ανωτέρω αιτήσεων ακύρωσης, καθώς και να προβούν

σε κάθε άλλη ενέργεια σχετική με την ως άνω εντολή, όπως την κατάθεση υπομνημάτων.

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

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


