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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  3 0 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 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 2 Νοεμβρίου 2020

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 12:00

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 29.10.2020

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  6

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

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

Γεώργιος Αδάμης (αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Κωνσταντίνου Λεβαντή),

Σταύρος Κρητικός

Απόντα μέλη  :  1

Αρετούσα Μακρή

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού έτους 2019 Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 241/2020

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

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

απολογισμού έτους 2019 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις περ. β έως δ της παρ.12 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ

318/25.02.2011 τεύχος Β) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ,  όπως τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 1

της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β'):

"β) Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο

διοικητικό συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ», καθώς και συνοπτικό ετήσιο

πίνακα απολογισμού προηγουμένου οικονομικού έτους, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

γ) Τα έσοδα κατά κατηγορία προέλευσης, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 4 της απόφασης αυτής

και τα έξοδα, κατά κατηγορίες όπως συντηρήσεις, επισκευές, αμοιβές τρίτων, παροχές τρίτων,
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θέρμανσης, προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας συμβασιούχων μίσθωσης έργου, αγορές

παγίων και λοιπά γενικά έξοδα.

δ) Ο ετήσιος πίνακας απολογισμού πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, με αναγραφή του τυχόν

ταμειακού υπολοίπου στο μέρος των εξόδων. Ο απολογιστικός πίνακας υπογράφεται από τον

Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής."

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ -  ΕΞΟΔΩΝ» και τον

απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και

αποφασίζει για την έγκρισή του.

Με την υπ'  αριθ.  19499/10-10-1999  εγκύκλιο του Υπ.  Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι οι

Σχολικές Επιτροπές ως Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 2539/1997 για την υποβολή

των απολογισμών των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων.

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

με την παρ.1  του άρθρου 3  του Ν.4623/2019  και στη συνέχεια με την παρ.1  του άρθρου 40  του

Ν.4735/2020, «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την

παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

…γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς,

απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων

και επιχειρήσεων του Δήμου.….».

Με βάση τα ανωτέρω,  το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ απέστειλε το με αριθμ. πρωτ: 262/19.10.2020

πρακτικό Νο11 της 16.10.2020 (ΑΔΑ: 6ΠΜΘΟΞΥ4-ΠΣΡ) με θέμα: ‘’ Έλεγχος των στοιχείων της

οικονομικής διαχείρισης χρήσης έτους 2019 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με

την επωνυμία ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, σύμφωνα με το οποίο:

«…εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο απολογισμός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ)

με την επωνυμία ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ χρήσεως έτους 2019

γιατί από τον έλεγχο όλων των οικονομικών στοιχείων που έκανε, διαπίστωσε ότι η διαχείριση είναι

ορθή και παρουσιάζει στις 31 Δεκ. 2019.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:427.423,90 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 328.173,75 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 2020 : 99.250,15 €

Που αναλύεται ως εξής:

Α) Στον αριθμό 144/540075-93 λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Λαυρίου 16.773,15 €

Β) Στον αριθμό 144/540087-24 λογαριασμός της ΕΑΠ Εθνικής Τράπεζας Λαυρίου 43,00 €

Σε μετρητά ΕΥΡΩ: 0 €
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Σύνολο Σχολικής Επιτροπής 16.819,15 και μόνο € Τα δε υπόλοιπα αναφέρονται στον υποβληθέντα

ηλεκτρονικό πίνακα υπολοίπων…»

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

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ οικονομικού έτους 2019.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

τροποποιηθεί και ισχύει,

- τις περιπτ. β έως δ της παρ.12 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011

τεύχος Β) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- την παρ.8  του άρθρου 12  του Ν.2539/1997  και την αριθ.  19499/10-10-1999  εγκύκλιο του Υπ.

Εσωτερικών

- το πρακτικό Νο11/16.10.2020  του Δ.Σ.  του ΝΠΔΔ ’’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, όπως εμφανίζεται στους συνημμένους

πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού έτους 2019 Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 242/2020

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

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

απολογισμού έτους 2019 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις περ. β έως δ της παρ.12 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ

318/25.02.2011 τεύχος Β) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ,  όπως τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 1

της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β'):

"β) Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο

διοικητικό συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ», καθώς και συνοπτικό ετήσιο

πίνακα απολογισμού προηγουμένου οικονομικού έτους, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

γ) Τα έσοδα κατά κατηγορία προέλευσης, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 4 της απόφασης αυτής

και τα έξοδα, κατά κατηγορίες όπως συντηρήσεις, επισκευές, αμοιβές τρίτων, παροχές τρίτων,
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θέρμανσης, προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας συμβασιούχων μίσθωσης έργου, αγορές

παγίων και λοιπά γενικά έξοδα.

δ) Ο ετήσιος πίνακας απολογισμού πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, με αναγραφή του τυχόν

ταμειακού υπολοίπου στο μέρος των εξόδων. Ο απολογιστικός πίνακας υπογράφεται από τον

Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής."

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ -  ΕΞΟΔΩΝ» και τον

απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και

αποφασίζει για την έγκρισή του.

Με την υπ'  αριθ.  19499/10-10-1999  εγκύκλιο του Υπ.  Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι οι

Σχολικές Επιτροπές ως Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 2539/1997 για την υποβολή

των απολογισμών των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων.

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

με την παρ.1  του άρθρου 3  του Ν.4623/2019  και στη συνέχεια με την παρ.1  του άρθρου 40  του

Ν.4735/2020, «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την

παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

…γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς,

απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων

και επιχειρήσεων του Δήμου.….».

Με βάση τα ανωτέρω,  το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ απέστειλε την με αριθμ. πρωτ:

226/19.10.2020 απόφαση 34/2020 [πρακτικό Νο11 της 14.10.2020 (ΑΔΑ: ΨΔΠΓΟΞΥ4-5ΞΑ)] με θέμα:

‘’ Έλεγχος των στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης χρήσης έτους 2019 του Νομικού Προσώπου

Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, σύμφωνα με την οποία:

«…Εγκρίνεται ομόφωνα ο απολογισμός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την

επωνυμία ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ χρήσεως έτους 2019 γιατί από

τον έλεγχο όλων των οικονομικών στοιχείων που έκανε, διαπίστωσε ότι η διαχείριση είναι ορθή και

παρουσιάζει στις 31 Δεκ. 2019.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 406.010,14 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 321.914,82 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 2020: 84.095,32 €

Που αναλύεται ως εξής:

Α) Στον αριθμό 144/540076-76 λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Λαυρίου 19.133,44 €

Β) Στον αριθμό 144/540086-41 λογαριασμός της ΕΑΠ Εθνικής Τράπεζας Λαυρίου 52,23 €

Σε μετρητά ΕΥΡΩ: 0 €
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Σύνολο Σχολικής Επιτροπής 19.185,67 και μόνο € Τα δε υπόλοιπα αναφέρονται στον υποβληθέντα

ηλεκτρονικό πίνακα υπολοίπων. …»

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

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ οικονομικού έτους 2019.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

τροποποιηθεί και ισχύει,

- τις περιπτ. β έως δ της παρ.12 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011

τεύχος Β) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- την παρ.8  του άρθρου 12  του Ν.2539/1997  και την αριθ.  19499/10-10-1999  εγκύκλιο του Υπ.

Εσωτερικών

- την υπ’ αριθμ.34/2020 απόφαση (πρακτικό Νο11/14.10.2020) του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ’’ΣΧΟΛΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, όπως εμφανίζεται στους συνημμένους

πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

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

έτους 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 243/2020

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

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

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την  περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και στη συνέχεια με την παρ.1 του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «…γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς

και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις

εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.…».
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Στην παρ.1  του άρθρου 236  του Ν.3463/2006,  όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2  του

άρθρου 44  του Ν.4483/17  ορίζονται τα εξής: «1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και

αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον

απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια

και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.»

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

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

άρθρου 236 του ιδίου νόμου εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα.

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής: «3. Για τις αποφάσεις του

διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την

ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών

και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται

προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο

ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

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

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

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

αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
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Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά

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

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

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

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

του ν. 3852/2010.

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

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

Εσωτερικών.»

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

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

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

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

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

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

τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται

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

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

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

υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’  αριθμ.79/2020  απόφασή του σχετικά με την έκθεση

εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του Νομικού Προσώπου.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β’ τριμήνου έτους 2020 εμφανίζονται στον

πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Β’ τριμήνου έτους 2020 εμφανίζονται στον

πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2020 εμφανίζονται στον πίνακα 3.

Σύμφωνα με την αριθμ. 79/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού

Προσώπου:

«….Από του ανωτέρω πίνακες για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β’ τριμήνου έτους

2020  και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.  4270/14  σύμφωνα με τις οποίες στον

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

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

επισημανθούν οι κάτωθι παρατηρήσεις:

Α. Ως προς το σκέλος των εσόδων:
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• Βεβαιώθηκε το 32,84 % του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων, που αποτελείται από τις

ομάδες 0, 1 & 2 του προϋπολογισμού (454.112,45 € /1.382.815,34 €) και το 39,53 % επί του συνολικού

προϋπολογισμού των εσόδων.

•  Εισπράχθηκε το 32,69 % επί του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων και το 77,18 % της

ομάδας 32 που κάνει αναφορά σε ποσά που βεβαιώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη (2.190,00 €/

2.837,50€).

Β. Ως προς το σκέλος των εξόδων:

• Υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) το 34,15 % του προϋπολογισμού των πραγματικών εξόδων, που

αποτελείται από τις ομάδες 6 & 7 του προϋπολογισμού (503.983,05 € /1.475.669,89 €) και το 37,73 %

επί του συνολικού προϋπολογισμού των εξόδων.

• Εξοφλήθηκε το 95,80 % των συνολικών υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ., είτε αυτές δημιουργήθηκαν

κατά το Β’ τρίμηνο του 2020 είτε παλαιότερα (ΠΟΕ).

Γ. Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού:

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

κρίνεται ως καλή καθώς :

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

(31/03/2020), κατά 25.102,75 €.

• Τα χρηματικά διαθέσιμα εμφανίζονται μειωμένα κατά το ποσό των 38.874,11 €, συγκριτικά με τις

31/03/2020. Η μείωση των χρηματικών διαθεσίμων του Ν.Π.Δ.Δ. οφείλεται στο γεγονός της μη

είσπραξης των αναμενόμενων εσόδων από τροφεία παιδικών σταθμών κατά την διάρκεια του

εξαμήνου λόγω της έκτακτης κατάστασης του COVID – 19 και του κλεισίματος των Δομών και της μη

είσπραξης της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης από τον Δήμο Λαυρεωτικής.

• Οι απαιτήσεις του Ν.Π.Δ.Δ. μειώθηκαν κατά 2.942,15 €, συγκριτικά με τις 31/03/2020.

Συνοψίζοντας, η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2020 κρίνεται ως

καλή, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία Ισολογισμού της ανωτέρω περιόδου.»

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

- Την αριθμ.79/2020 απόφαση του Δ. Σ. του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει την έκθεση εξόδων – εσόδων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

Δήμου Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω:
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

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

1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 674.226,63 € 150.533,19 € 22,33% 149.115,69 € 22,12% 99,06%
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια -   € -   € -   €
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 4.626,63 € 435,69 € 9,42% 435,69 € 9,42% 100,00%
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα -   € -   € -   €
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών -   € -   € -   €
5 Φόροι και εισφορές 34.100,00 € 10.097,50 € 29,61% 8.680,00 € 25,45% 85,96%
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις -   € -   € -   €
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 635.500,00 € 140.000,00 € 22,03% 140.000,00 € 22,03% 100,00%
1 Εκτακτα έσοδα 705.751,21 € 300.741,76 € 42,61% 300.741,76 € 42,61% 100,00%
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας -   € -   € -   €
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 587.252,25 € 300.741,76 € 51,21% 300.741,76 € 51,21% 100,00%
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 117.405,32 € -   € 0,00% -   € 0,00%
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 250,00 € -   € 0,00% -   € 0,00%
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα -   € -   € -   €
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 843,64 € -   € 0,00% -   € 0,00%
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών -   € -   € -   €
21 Τακτικά έσοδα -   € -   € -   €
22 Έκτακτα έσοδα -   € -   € -   €
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2.837,50 € 2.837,50 € 100,00% 2.190,00 € 77,18% 77,18%
31 Εισπράξεις από δάνεια -   € -   € -   €
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2.837,50 € 2.837,50 € 100,00% 2.190,00 € 77,18% 77,18%
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 398.200,00 € 171.917,52 € 43,17% 171.910,08 € 43,17% 100,00%
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 393.400,00 € 171.917,52 € 43,70% 171.910,08 € 43,70% 100,00%
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 4.800,00 € -   € 0,00% -   € 0,00%
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ -   € -   € -   €
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 129.095,85 € 129.095,85 € 100,00% 129.095,85 € 100,00% 100,00%
Σύνολα εσόδων 1.910.111,19 € 755.125,82 € 39,53% 753.053,38 € 39,42% 99,73%
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

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

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 1.349.970,76 € 1.151.665,27 € 85,31% 503.983,05 € 37,33% 499.749,35 € 498.819,35 € 36,95% 98,98%
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.021.688,04 € 973.148,42 € 95,25% 444.498,51 € 43,51% 444.157,63 € 444.157,63 € 43,47% 99,92%
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 53.400,00 € 36.353,02 € 68,08% 13.851,96 € 25,94% 13.738,30 € 12.808,30 € 23,99% 92,47%
62 Παροχές τρίτων 82.850,00 € 29.082,26 € 35,10% 8.961,10 € 10,82% 6.630,42 € 6.630,42 € 8,00% 73,99%
63 Φόροι - τέλη 900,00 € 1.900,00 € 211,11% 65,35 € 7,26% 65,35 € 65,35 € 7,26% 100,00%
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 105.730,72 € 61.883,77 € 58,53% 18.952,40 € 17,93% 18.812,07 € 18.812,07 € 17,79% 99,26%
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 500,00 € 500,00 € 100,00% 148,20 € 29,64% 148,20 € 148,20 € 29,64% 100,00%
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 83.902,00 € 48.797,80 € 58,16% 17.505,53 € 20,86% 16.197,38 € 16.197,38 € 19,31% 92,53%
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους -   € -   € -   € -   € -   €
68 Λοιπά Έξοδα 1.000,00 € -   € 0,00% -   € 0,00% -   € -   € 0,00%
7 Επενδύσεις 125.699,13 € -   € 0,00% -   € 0,00% -   € -   € 0,00%

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες
παγίων 125.699,13 € -   € 0,00% -   € 0,00% -   € -   € 0,00%

73 Έργα -   € -   € -   € -   € -   €
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ -   € -   € -   € -   € -   €

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε
επιχειρήσεις) -   € -   € -   € -   € -   €

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 433.818,02 € 407.739,54 € 93,99% 216.703,88 € 49,95% 191.610,59 € 191.610,59 € 44,17% 88,42%
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 35.505,52 € 11.484,54 € 32,35% 35.505,52 € 100,00% 11.484,54 € 11.484,54 € 32,35% 32,35%
82 Αποδόσεις 398.200,00 € 396.255,00 € 99,51% 181.198,36 € 45,50% 180.126,05 € 180.126,05 € 45,24% 99,41%
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. -   € -   € -   € -   € -   €
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 112,50 € -   € 0,00% -   € 0,00% -   € -   € 0,00%
9 Αποθεματικό 623,28 €
Σύνολα δαπανών 1.910.111,19 € 1.559.404,81 € 81,64 % 720.686,93 € 37,73 % 691.359,94 € 690.429,94 € 36,15% 95,80 %
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

τέλος Προηγούμενου
έτους 31-12-2019

Προηγούμενο τρίμηνο
1/1-31/3/2020

2ο Τρίμηνο
2020

Μεταβολή
%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.009,90 € 6.624,90 € 3.682,75 € 55,59%
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 3.357,50 € 4.972,50 € 1.965,00 € 39,52%
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 1.563,57 € 1.563,57 € 1.628,92 € 104,18%
3. Λοιπές απαιτήσεις 88,83 € 88,83 € 88,83 € 100,00%
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 128.576,75 € 101.497,95 € 62.623,84 € 61,70%
1. Ταμείο -   € -   € -   €
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 128.576,75 € 101.497,95 € 62.623,84 € 61,70%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 75.152,56 € 3.002,59 € -   € 0,00%
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων -   € -   € -   €
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 75.152,56 € 3.002,59 € -   € 0,00%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού -   € -   € -   €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ -   € -   € -   €
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες -   € -   € -   €
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες -   € -   € -   €
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 52.840,66 € 67.976,10 € 42.873,35 € 63,07%
1. Προμηθευτές 35.325,79 € 54.695,48 € 29.110,05 € 53,22%
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 6.948,97 € 2.892,28 € 3.332,67 € 115,23%
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 10.301,12 € 10.301,12 € 10.301,12 € 100,00%
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 264,78 € 87,22 € 129,51 € 148,49%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 47.304,21 € -   € -   €
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων -   € -   € -   €
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 47.304,21 € -   € -   €
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού -   € -   € -   €
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής ποσών χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,

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

αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα του Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 244/2020

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 «αποδοχής

ποσών χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων,

δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά

προγράμματα του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την

από 15.10.2020  εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  στην οποία αναφέρονται τα

ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη:

Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4735/20 το

οποίο ορίζει ότι  η Οικονομική Επιτροπή: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως

χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών

Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεων του σε αναπτυξιακά

προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του

προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).»

Β) το άρθρο 6 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 161 Α’/22-8-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4722/20

όπως τροποποιήθηκε με την παρ.  2  του άρθρου 41  του Ν.  4735/20  το οποίο ορίζει το εξής:

«Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών

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

(ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα,

διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη

της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης.

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

προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου

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

συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν

κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής

Επιτροπής»

   Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή των κάτωθι:

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
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0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 218.734,92

0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 218.734,92

1211.011 Χρηματοδότηση για τη φιλοξενία μεταναστών 10.408,13

1211.013 Επιχ/ση για κάλυψη  μισθοδοσίας προσωπικού  καθαριότητας
σχολ.μονάδων 39.000,00

1215.001 Επιχ.για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών 2.095.545,34

1215.001 Επιχ.για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών 996.907,20

1311. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 51.330,00

1322.020 Χρηματοδότηση προμήθειας μηχανημάτων έργου ή /και
συνοδευτικού εξοπλισμού (Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II") 83.240,00

1326.012 Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής 681.986,94

1326.020

Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή
ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του
γηπέδου του  Δημοτικού Σταδίου ¨ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ¨ Δήμου
Λαυρεωτικής

223.591,52

1329.017 Χρηματοδότηση ΣΒΑΚ - Πράσινο Ταμείο 4.274,90

4319.001 Έσοδα από πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ 23.018,15

ΣΥΝΟΛΟ 4.646.772,02

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν.3852/10,  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020

- τις διατάξεις του άρθρου 6 της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161),

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4722/2020 (Α΄ 177)

- την από 15.10.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

την αποδοχή των κάτωθι ποσών:

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 218.734,92

0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 218.734,92

1211.011 Χρηματοδότηση για τη φιλοξενία μεταναστών 10.408,13

1211.013 Επιχ/ση για κάλυψη  μισθοδοσίας προσωπικού  καθαριότητας
σχολ.μονάδων 39.000,00

1215.001 Επιχ.για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών 2.095.545,34

1215.001 Επιχ.για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών 996.907,20
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1311. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 51.330,00

1322.020 Χρηματοδότηση προμήθειας μηχανημάτων έργου ή /και
συνοδευτικού εξοπλισμού (Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II") 83.240,00

1326.012 Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής 681.986,94

1326.020

Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή
ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του
γηπέδου του  Δημοτικού Σταδίου ¨ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ¨ Δήμου
Λαυρεωτικής

223.591,52

1329.017 Χρηματοδότηση ΣΒΑΚ - Πράσινο Ταμείο 4.274,90

4319.001 Έσοδα από πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ 23.018,15

ΣΥΝΟΛΟ 4.646.772,02

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής

(Αναστασία Καραγιώργου)

Αρ. Απόφ.: 245/2020

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

δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 19276/29.10.2020 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας

προκαταβολής για το έτος 2020, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Παρακαλώ όπως προβείτε σε έλεγχο των τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια

προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5 – 15/06/1959.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΟΣΟ

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ

1
Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
& Κ. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ
Ο.Ε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

05/10/2020 2906 463,75€ 32,25€

2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΙΚ.ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ 05/10/2020 30 463,75€ 32,25€

3 ΚΑΪΛΑΣ ΚΩΝ.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 05/10/2020 14 479,75€ 16,25€

4 ΒΕΡΒΕΡΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

06/10/2020 8001 479,75€ 16,25€

5 ΤΙΛΑΒΕΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

06/10/2020 267 178,96€ 0,09

6 ΣΔΡΑΒΙΚΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.

ΕΚΔΟΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 07/10/2020 933 479,75€ 16,25€
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

7
MANKA
THEODHOR
STAYRO

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ 07/10/2020 21 463,75€ 32,25€

8 ΛΙΕΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΟΧΗΜΑ  ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

09/10/2020 836 220,69€ 7,47€

9
ΒΑΧΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΚΑΙ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

07/10/2020 699/2020 367,41€ 0,16

10 JUMBO AEE

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ 1ο Κ.Ε.Σ.Υ.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

20/10/2020 49371 179,85€ 0,09

11
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΑΓΩΓΗΣ 22/10/2020 2782 43,38€ 0,02

12 JUMBO AEE ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΤΙΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 26/10/2020 2987 12,96€ 0,01

ΣΥΝΟΛΟ 3.833,75€ 153,34€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ    12,91€

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ  166,25€

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

μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

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

- τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016

- την αριθμ.26/2020  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της

πάγιας προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου

- την αρ. πρωτ: 19276/29.10.2020 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής, όπως αυτές αναφέρονται στο

εισηγητικό μέρος της παρούσας, από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Αναστασία

Καραγιώργου, συνολικού ύψους 3.833,75 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων

σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας

Λαυρεωτικής (Αλέξιος Πρεβενάς)
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Αρ. Απόφ.: 246/2020

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

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

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.  πρωτ:  19032/22.10.2020  εισήγηση του Προέδρου του

Συμβουλίου της Κοινότητας Λαυρίου, 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 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΟΣΟ

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ

1. ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΜΠΑΖΑ ΚΑΙ
ΚΛΑΡΙΑ

07/10/2020 19 463,75 € 32,25 €

2. ΜΑΝΕΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ

07/10/2020 74 463,75€ 32,25€

3. ΔΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ 07/10/2020 126 339,77€ 23,63€

4.

Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
& Κ.ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ
Ο.Ε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

07/10/2020 2912 463,75€ 32,25€

5. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ 08/10/2020 46 479,75€ 16,25€

6.
ΑΦΟΙ ΖΑΜΠΕΛΗ
Ο.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 08/10/2020 2146 335,52€ 11,37€

7. ΑΦΟΙ ΖΑΜΠΕΛΗ
Ο.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΟΒΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 08/10/2020 2147 149,03€ 0,07€

8. ΚΑΙΛΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΟΣ 08/10/2020 15 473,75€ 16,05€

9. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΑΧΤΗ ΣΤΗΝ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 20/10/2020 90 382,59 26,61

ΣΥΝΟΛΟ 3.551,66€ 190,73€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 257,61€

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 448,34€

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή
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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: 19032/22.10.2020 εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου Κοινότητας

Λαυρεωτικής 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 πάγιας προκαταβολής της Κοινότητας Λαυρεωτικής,

όπως αυτές αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, από τον Πρόεδρο, Αλέξιο Πρεβενά,

συνολικού ύψους 3.551,66 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των

αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού

1.447,09 ευρώ για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ

Αρ. Απόφ.: 247/2020

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 «έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.477,09 ευρώ για

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

Με την αριθμ. πρωτ: 18666/16.10.2020 εισήγησή του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ

Εφαρμογών & Συγκοινωνιών αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού

ποσού 1.147,09 ευρώ προς τη ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αφορά:

1. Ηλεκτροδότηση ακινήτου στην ΚΕΡΑΤΕΑ (Α.Π. 16416743).

2. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417895).

3. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417899).

4. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΔΙΟΝΥΣΟΣ - Α’ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π.

16417857).

5. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417902).

6. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417874).
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7. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΔΙΨΕΛΙΖΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417850).

8. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΚΙΑΦΑ ΠΡΑΡΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417875).

9. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΣΥΡΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Α.Π. 16417860).

Το ανωτέρω ποσό θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής

του έργου.

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

αποφασίσουν σχετικά με:

(α) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.447,09 ευρώ σε βάρος

του ΚΑ δαπανών 20-7321.002 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και

(β)  τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα.

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

από 17.05.59 Β.Δ/τος

- Την αριθμ. πρωτ: 18666/16.10.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών &

Συγκοινωνιών

- Τα σχετικά έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.447,09  ευρώ σε

βάρος του ΚΑ 20-7321.002 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους

2020.

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

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, τον Ευάγγελο Λιούμη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε, Προϊστάμενο

Η/Μ Εφαρμογών & Συγκοινωνιών, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.

Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο,  ορίζεται έως την 30

Νοεμβρίου 2020, ήτοι ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους.

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

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

Κοινοτήτων».
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά

την επιλογή Αναδόχου του έργου ‘’ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’,  κατακύρωση του αναδόχου

Αρ. Απόφ.: 248/2020

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

πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την επιλογή Αναδόχου του έργου

‘’ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’,  κατακύρωσης του

αναδόχου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Την υπ’  αριθμ.  5/2018  εγκεκριμένη επικαιροποιημένη μελέτη  του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ

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

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

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

μελέτης  και της δημοπράτησης του έργου με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.

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

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

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

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

διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

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

7311.021 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

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

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

(ΑΔΑΜ: 20PROC006483572)

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

20PROC006483562)

8. Την υπ’ αριθμ.161/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίσθηκε: (α)

η έγκριση του από 07.05.2020  πρακτικού Νο1  της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την

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

Λαυρεωτικής» και (β) η ανάδειξη ως προσωρινού Αναδόχου του έργου της εταιρείας ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

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

36,53%.

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

υπ’ αριθμ. πρωτ: 18773/19.10.2020 έγγραφο της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απέστειλε προς

έγκριση το πρακτικό Νο2 σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών
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εγγράφων νομιμοποίησης που κατατέθηκαν από τον προσωρινό Ανάδοχο ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’ και

το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ

Στην Παλλήνη στις 16/10/2020,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00  π.μ.  στα γραφεία της Δ/νσης

Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής,

συνεδρίασε η τριμελής Επιτροπή Διαγωνισμού, του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 799.800,00 € (πλέον Φ.Π.Α.

24%) και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 88583, που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 73/2020 (συνεδρίαση

10η/28.04.2020) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής, στην παρούσα συνεδρίαση είναι να προβεί στον έλεγχο των

δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» σύμφωνα με την υπ‘ αριθμ.

161/2020 (21η συνεδρίαση 04.08.2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Λαυρεωτικής όπως αυτά υπεβλήθησαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με αύξοντα

αριθμό (α/α)  συστήματος 88583  για το έργο:  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής που είχε απαρτία παρέστησαν οι εξής:

1. Δοξακίδης Σωτήρης, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας

Αντολικής Αττικής, ως Πρόεδρος.

2. Χατζανδρέου Βέρα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής, ως Τακτικό Μέλος.

3. Νικολής Γεώργιος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας –

Βουλαγμένης, ως Τακτικό Μέλος.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της:

1. την υπ’ αριθμ. 161/4.8.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, με την

οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με μειοδότη την εταιρεία «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με

μέση έκπτωση 36,53% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

2. την από 13-8-2020 κοινοποίηση σε όλους του συμμετέχοντες του Πρακτικού Ι της Επιτροπής

Διαγωνισμού και της 161/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής με

την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι.

3. το υπ’ αριθμ. οικ. 15275/32-8-2020 έγγραφο του Δήμου Λαυρεωτικής, μέσω της λειτουργικότητας

του υποσυστήματος, προς τη μειοδότρια εταιρεία, για την προσκόμιση των σχετικών

δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης.

4. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο

χρονικό διάστημα.
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5. Την από 09-09-2020 υποβολή μέσω του υποσυστήματος (πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ) από την μειοδότρια

εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., των σχετικών δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης.

6. Την από 10-9-2020 με α.  π.  16004 εμπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών και σε

έντυπη μορφή.

Μετά τον έλεγχο, των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

α) Αυτά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα

β) Όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 22 της

Διακήρυξης ως προς το περιεχόμενο και την ημερομηνία έκδοσής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει αποδεκτά όλα τα προσκομισθέντα

δικαιολογητικά κατακύρωσης, της προσωρινά μειοδότριας εταιρείας: «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,

προκειμένου να κατακυρωθεί οριστικά σε αυτήν η σύμβαση του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 799.800,00€

(πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Το παρόν «Πρακτικό ΙΙ» θα υποβληθεί με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού στην

Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής) προκειμένου να κατακυρωθεί

οριστικά ο διαγωνισμός στην μειοδότρια εταιρεία: «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με σχετική απόφαση.

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής) θα

κοινοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στους διαγωνιζόμενους πλην της

μειοδότριας εταιρείας και κατά της απόφασης αυτής χωρεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας

ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της οικείας Διακήρυξης.

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,

- την υπ’ αριθμ. 248/2020 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,

- την υπ’ αριθμ.161/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 07.05.2020

πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού,

- το με ημερομηνία 16.10.2020 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού,

- 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
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Α. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των

δικαιολογητικών –  αποδεικτικών μέσων που κατατέθηκαν από τον προσωρινό Ανάδοχο “ΥΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ", στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την αριθμ. 248/2020 απόφαση

Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα:  «ΥΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», με συνολική οικονομική προσφορά  409.533,33  € [πλέον ΦΠΑ 24%] και μέση έκπτωση

Εμ=  36,53%.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο  κατόπιν

προσεπίκλησης –ανακοίνωσης δίκης της   εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» («ΔΑΠΕΕΠ  ΑΕ») (πρώην ΛΑΓΗΕ ΑΕ)

Αρ. Απόφ.: 249/2020

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 «ανάθεσης σε

εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο  κατόπιν προσεπίκλησης –ανακοίνωσης δίκης της   εταιρείας

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» («ΔΑΠΕΕΠ  ΑΕ») (πρώην ΛΑΓΗΕ ΑΕ)», έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.  πρωτ:  18423/12.10.2020 εισήγηση του

Νομικού Συμβούλου του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Με αριθ. πρωτ. 18333/12-10-2020 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η  προσεπίκληση –ανακοίνωση δίκης

της  εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» («ΔΑΠΕΕΠ  ΑΕ») (πρώην ΛΑΓΗΕ

ΑΕ),  με την οποίαν:

1) γνωστοποιεί-ανακοινώνει  στο Δήμο Λαυρεωτικής ότι έχει προσδιορισθεί προς συζήτηση ενώπιον

του 2ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά για τη δικάσιμο της 21/3/2021

(μετά από αναβολή) , αγωγή  του Δήμου Υδρας   κατ΄αυτής  και του Ελληνικού Δημοσίου , με την

οποία ζητείται να αναγνωρισθεί ότι  του οφείλουν το συνολικό ποσό των 820.885,22 ευρώ  από το

ειδικό τέλος 3  %   επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας,   που παρακρατεί

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3468/2006  από την λειτουργία των αιολικών πάρκων

στη νήσο Αγιος Γεώργιος  και

2) προσεπικαλεί το Δήμο Λαυρεωτικής στην μεταξύ των ανωτέρω,  με την αριθ. καταθέσεως

ΑΓ1567/22-8-2018 αγωγή του Δήμου Ύδρας , ανοιγείσα  δίκη και  ζητείται η παρέμβασή του σ’ αυτήν.

Επειδή  συναφές ζήτημα με αντίστοιχη αγωγή του Δήμου Ύδρας κατά του Δήμου

Λαυρεωτικής (με θετικό πρωτόδικο αποτέλεσμα), καθώς και το ζήτημα της υπαγωγής ή  μη  της

νήσου «Άγιος Γεώργιος» στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου μας, με τα αντίστοιχα δικαιώματα

επί του ανωτέρω τέλους ,  καθώς  και  η όλη αντιδικία με τον Δήμο Ύδρας  έχει ήδη ανατεθεί  σε



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 23 από 92

εξειδικευμένο  δικηγορικό γραφείο (βλ. υπ’ αριθμ. 74/2016, 329/2017, 244 και 245/2018 αποφάσεις

της Οικονομικής Επιτροπής),  θεωρώ απαραίτητο για την ορθή,  ενιαία και αποτελεσματική

αντιμετώπιση,  να ανατεθεί   στο ίδιο γραφείο και η σχετική ως άνω ένδικη υπόθεση.

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με

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

άρθρου 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. 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 τις υπ’ αριθμ. 74/2016, 329/2017, 244/2018 και 245/2018 αποφάσεις Οικονομικής

Επιτροπής ανατέθηκε ο χειρισμός σχετικών με την παρούσα υποθέσεων στη δικηγορική εταιρεία

«ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (ΑΜ ΔΣΑ 80517).

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

αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου, έλαβε υπόψη:

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

- την αριθμ. πρωτ: 18423/13.10.2020 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου

- τις αριθμ.74/2016, 329/2017, 244/2018 και 245/2018 προηγούμενες αποφάσεις

Οικονομικής Επιτροπής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την άσκηση παρέμβασης στη μεταξύ της εταιρείας ‘’ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΕ’’  και του Δήμου Ύδρας ανοιγείσα δίκη ενώπιον του 2ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού
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Πρωτοδικείου Πειραιά, προκειμένου να αντικρούσει τη σχετική αγωγή του Δήμου Ύδρας κατά  της

εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» και κατά του ελληνικού δημοσίου, που

εκδικάζεται μετά από αναβολή κατά τη  δικάσιμο της 21.03.2021.

Β. Αναθέτει στον κο Σπυρίδωνα Φλογαΐτη, Δικηγόρο Αθηνών με Α.Μ. Δ.Σ.Α 7043, κάτοικο Αθηνών,

οδός Βασ. Σοφίας, αριθμ. 27 και στην κα Γλυκερία Σιούτη, Δικηγόρο Αθηνών με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 8698,

κάτοικο Αθηνών, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμ. 27, μέλη της Δικηγορικής Εταιρείας «Φλογαΐτης –

Σιούτη και Συνεργάτες» με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80517, με έδρα την Αθήνα, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμ.

27, να ασκήσουν παρέμβαση κατά τα ανωτέρω και να παρασταθούν και να εκπροσωπήσουν το Δήμο

Λαυρεωτικής κατά τη συζήτηση της αγωγής του Δήμου Ύδρας στη δικάσιμο της 21ης Μαρτίου 2021,

καθώς και κατά τη συζήτηση της παρέμβασης  όποτε αυτή προσδιορισθεί , επίσης δε σε κάθε μετά

από αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο  αυτών.

Β. Η αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων &

Κοινοτήτων».

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμών  που αφορά την ‘’Προμήθεια & Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED &

προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό’’ και

κατακύρωσης του  αναδόχου

Αρ. Απόφ.: 250/2020

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 Διαγωνισμών που αφορά

την ‘’Προμήθεια & Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου

LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό’’ και κατακύρωσης του  αναδόχου», έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ. 236/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο Οικονομικός

Φορέας «DASTERI SYSTEMS A.E.» ως προσωρινός ανάδοχος της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια &

Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων  τύπου LED & Προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης

ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό».

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό Οικονομικούς

Φορείς στις 13 Οκτωβρίου 2020, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Στη συνέχεια, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 19075/23.10.2020 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
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αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου’’ της υπ’  αριθμ.746/2020  διακήρυξης του

διαγωνισμού.

Η αποσφράγιση των φακέλων «δικαιολογητικά μειοδότη» πραγματοποιήθηκε στις 26

Οκτωβρίου 2020 και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό Νο3, σχετικά με

τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Οικονομικού Φορέα ‘’DASTERI SYSTEMS A.E.’’, το

οποίο απέστειλε μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, με το αριθμ. πρωτ: 19193/26.10.2020 διαβιβαστικό

έγγραφο στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση και σας θέτω υπόψη:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  3

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

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 26/10/2020 και ώρα 13:00 μ.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 στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός

μειοδότης στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 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.

Με την υπ’ αριθμ. 236/2020  απόφαση της Ο.Ε. ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος της παραπάνω

προμήθειας η εταιρία DASTERI SYSTEMS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ και με την υπ’  αριθμ. πρωτ. 19075/23.10.2020 πρόσκληση του Δήμου  Λαυρεωτικής  η

εταιρία κλήθηκε να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινού

αναδόχου.

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ηλεκτρονικά μέσω

της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ όσο και εντός σφραγισμένου φυσικού φακέλου πρωτότυπα σε έντυπη

μορφή.
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Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών, αφού

προηγουμένως παρέλαβε από την υπηρεσία πρωτοκόλλου και τον φυσικό φάκελο των

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ο οποίος εμπρόθεσμα υποβλήθηκε σε

αυτό.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού διενήργησε ηλεκτρονικά την αποσφράγιση του φακέλου

δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη και απέκτησε πρόσβαση στα περιεχόμενά του. Επίσης,

αποσφράγισε και τον ενσφράγιστο φυσικό φάκελο που έλαβε αρ. πρωτ. 19185/26.10.2020  με τα

πρωτότυπα απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση των απαιτούμενων

δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν για την πληρότητα και την νομιμότητά τους –

σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα ακόλουθα:

· Για το Άρθρο Β1α: Ποινικά Μητρώα & ΥΔ.

· Για το Άρθρο Β1β:  Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης & ΥΔ και Πιστοποιητικό

Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης & ΥΔ.

· Για το Άρθρο Β1ε: Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο  προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι

ονομαστικές & τα μετοχολόγια της εταιρείας.

· Για το Άρθρο 2.2.4.1: Πιστοποιητικό Επιμελητήριου πιστοποίησης εγγραφής & ΥΔ.

· Για το Άρθρο 2.2.7.1: Βεβαίωση Συμμετοχής ΑΗΗΕ & Πιστοποιητικό Εγγραφής ΕΜΠΑ.

· Υπεύθυνη Δήλωση επιβεβαίωσης των λοιπών δικαιολογητικών κατακύρωσης ότι αυτά

παραμένουν σε ισχύ όπως είχαν κατατεθεί και δεν υφίσταται κάποια μεταβολή στα βεβαιούμενα.

· Υπεύθυνη Δήλωση που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα

δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του

άρθρου 104.

Τα λοιπά δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως  περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου

2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των

παραγράφων 2.2.4 -2.2.8, περιέχονται και είναι σε ισχύ  στα  ήδη προσκομισθέντα έγγραφα του

προσφέροντα, εντός του φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» όπως

κατατέθηκαν  ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και έχουν υποβληθεί εντός του  φυσικού φάκελου

της προσφοράς.

Όπως προκύπτει και από τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμών  κατά τον έλεγχο διαπίστωσε ότι ο

προσωρινός ανάδοχος προσκόμισε σύννομα και προσηκόντως όλα τα απαιτούμενα από το άρθρο

3.2 της διακήρυξης αποδεικτικά μέσα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την οριστική ανάθεση

της σύμβασης.
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Η Επιτροπή Διαγωνισμών λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω εισηγείται προς την Οικονομική

Επιτροπή:

Την οριστική κατακύρωση της Προμήθειας του Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή ηλεκτρονικού

διαγωνισμού με Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 746/2020 και τίτλο «Προμήθεια & Εγκατάσταση φωτιστικών

σωμάτων  τύπου LED & Προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό

φωτισμό», στην εταιρία DASTERI SYSTEMS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  µε προσφερόμενη τιμή (κόστος προμήθειας)  €  3.172.123,00€  άνευ Φ.Π.Α.  και

επιτευχθέν  σταθμισμένο κόστος επένδυσης  (κριτήριο ανάθεσης) 0,16 €/ ΚWh., διότι κατέθεσε

εμπρόθεσμά και σύμφωνα µε τους σχετικούς όρους της διακήρυξης, όλα τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά κατακύρωσης.

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

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. 746/2020 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και τα παραρτήματα αυτής,

- Την αριθμ. πρωτ: 19075/23.10.2020 πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης,

- Τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκε από τον Οικονομικό Φορέα

‘’DASTERI SYSTEMS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ’’

- Το με ημερομηνία 26.10.2020 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας 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 26.10.2020 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά

με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο

Οικονομικό Φορέα ‘’DASTERI SYSTEMS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ’’.

(β) Την οριστική κατακύρωση της Προμήθειας του Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή ηλεκτρονικού

διαγωνισμού με αριθμ. διακήρυξης 746/2020 και τίτλο «Προμήθεια & Εγκατάσταση φωτιστικών

σωμάτων  τύπου LED & Προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό

φωτισμό», στην εταιρία ‘’DASTERI SYSTEMS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ’’  µε προσφερόμενη τιμή (κόστος προμήθειας)  €  3.172.123,00€  άνευ Φ.Π.Α.  και
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επιτευχθέν  σταθμισμένο κόστος επένδυσης  (κριτήριο ανάθεσης) 0,16 €/ ΚWh., διότι κατέθεσε

εμπρόθεσμά και σύμφωνα µε τους σχετικούς όρους της διακήρυξης, όλα

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους

2020

Αρ. Απόφ.: 251/2020

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 «εισήγησης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού

έτους 2020», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 29.10.2020 έγγραφο της

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα:

  Με την υπ. αριθ. 196/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο Προϋπολογισμός

του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2020, ο οποίος επικυρώθηκε με την

υπ.αριθμ.πρωτ.128933/32423/2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και

εγκρίθηκε για την νομιμότητά του, σύμφωνα με την 2219/22.11.19 απόφαση του Παρατηρητηρίου

Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Με τις   υπ’ αριθ. 19/2020, 34/2020, 44/2020, 54/2020, 55/2020, 71/2020 και 84/2020

Αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν η 1η έως και η 7η τροποποίηση του

προϋπολογισμού έτους 2020.

Λαμβάνοντας υπόψιν:

1.     Το άρθρο 61 παρ. β του Ν.4735/2020 σύμφωνα με το οποίο: Η παρ. 4 του άρθρου 71 του ν.

4509/2017 (Α΄ 201) αντικαθίσταται με την  παρ. 4 και προστίθεται παρ. 5, ως εξής: Μέσω του

Προγράμματος είναι επίσης δυνατή ‘’Η επιχορήγηση δήμων για την κάλυψη της συμμετοχής τους

στο μετοχικό κεφάλαιο των νεοσύστατων νομικών προσώπων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 και η

ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας τους. Με την πρόσκληση εξειδικεύονται οι δυνητικοί

δικαιούχοι και οι δαπάνες που ενισχύονται ή καλύπτονται, καθώς και κάθε άλλη σχετική

λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής’’.

2.      Το άρθρο 47 του Ν.4735/2020 σύμφωνα με το οποίο «Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε

βάρος των δήμων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες καθίστανται

τελεσίδικες έως 31.10.2020, και οι οποίες αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή

υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, καθώς και από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν

αξιώσεις από διαδοχικές συμβάσεις κατά το άρθρο 11 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και εξ αυτών

απορρέουσες διοικητικές πράξεις καταλογισμού προστίμων, οι δήμοι μπορούν να επιχορηγούνται

από χρηματικά διαθέσιμα έως ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) ευρώ του λογαριασμού που
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τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».

3.      Την με αριθμ.12389/12.10.2020  έγκριση χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης του

Έργου με τίτλο ‘’Ασφαλτόστρωση δρόμων εξυπηρέτησης δομής μεταναστών’’.

4.      Την με αριθμ.68484/16.10.2020 απόφαση χρηματοδότησης για ‘’Προμήθεια

απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων Έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού’’.

5.  Την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου Λαυρεωτικής.

παρακαλούμε για την έγκριση της 8ης τροποποίησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού με τις εξής

απαιτούμενες   μεταβολές:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

8η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

                    ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 29/10/2020

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 27.036,48

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

Τακτικός Προυπολογισμός

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 1 0434.001 Έσοδα από εκμετ/ση χώρων για γυρίσματα ταινιών 1.000,00 0,00
κλπ

 2 1219.001 Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων 595.853,00 0,00
δικαστικών αποφάσεων

 3 1322.017 Χρηματ.από το Ταμείο Αλληλ.του έργου 45.000,00 0,00
Ασφαλτόστρωση δρόμων  εξυπηρέτησης δομής
μεταναστών

 4 1322.033 Χρηματ. προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων 223.000,00 0,00
και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού
εξοπλισμού ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

 5 4211. Επιστροφή χρημάτων από υπόλογους χρηματικών  500,00 0,00
ενταλμάτων προπληρωμής

865.353,00

2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 6 0521.001 Εισφορά σε χρήμα ένταξη σχεδ.πόλης Λεγραινών -1.500,00 0,00

-1.500,00

3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 7 0,00 00-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 596,00
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 8 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 12.000,00

 9 0,00 00-6117.012 Παροχή συμβ.υπηρ.επενδ.&χρημ.στο χώρο 6.200,00
τεχν.πληροφ.&τηλεπικοινωνιών

 10 0,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2.000,00

 11 0,00 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 800,00

 12 0,00 00-6452. Συνδρομές Internet 1.000,00

 13 0,00 00-6453. Λοιπές συνδρομές 2.100,00

 14 0,00 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 800,00

 15 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  595.853,00
συμβιβαστικών πράξεων

 16 0,00 00-6494. Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 10.000,00

 17 0,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00

 18 0,00 00-6511.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών αναγκών 12.127,00

 19 0,00 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.300,00

 20 0,00 00-6521.001 Τόκοι δανείου εσωτερικού επενδυτικών δαπανών 1.300,00

 21 0,00 00-6711.014 Υποχρεω.επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας επιτροπής ΚΑΠ 3.391,08

 22 0,00 00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ 3.700,00

 23 0,00 00-6737.008 Προγρ.σύμβ. με τον ΕΥΔΗΜΟ ΑΕ για προετοιμασία  και οργάνωση  2.000,00
Στρατηγικού Αναπτυξ.Σχεδίου Δήμων-Εταίρων

 24 0,00 10-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 10.000,00

 25 0,00 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 2.000,00

 26 0,00 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών  12.000,00
εκτυπώσεων

 27 0,00 10-6654.003 Προμήθεια μελανιών ενότητας Κερατέας 2.000,00

 28 0,00 15-6021.005 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 3.150,00

 29 0,00 15-6052.003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ με σύμβαση αορίστου χρόνο 766,00
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 30 0,00 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτιρίων 12.400,00

 31 0,00 15-6474.003 Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων 5.000,00

 32 0,00 15-6615.003 Έκδοση ιστορικού έργου για την τοπική & αυτοδ.ιστορία του 5.000,00
Καλλικρατικού Δήμου Λαυρεωτικής

 33 0,00 15-6615.004 Επετειακή έκδοση για τη συμβ.της Λαυρεωτ. 2500 χρόνια από τη  5.000,00
Ναυμαχία της Σαλαμίνας

 34 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 3.800,00

 35 0,00 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές εκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ 2.900,00

 36 0,00 20-6236.001 Παροχή υπηρ.μίσθωσης ανοιχτών απορριματοκιβωτίων για συλλογή  3.000,00
&μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε αδειοδ. πάροχο

 37 0,00 20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για 35.215,40
απορρίμματα

 38 0,00 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ.με σύμβαση αορίστου χρόνου 160,00

 39 0,00 30-6142.003 παροχή υπηρ.με αντικειμ.τη νομιμοποίηση θαλάσσιων ραμπών 6.076,00
ανέλκυσης

 40 0,00 30-6261.002 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ενότητας 3.000,00
Κερατέας

 41 0,00 30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου 3.600,00

 42 0,00 30-6264.003 Επισκευή-Συντήρηση υφιστάμενων πινακίδων οδοσήμανσης Κερατέας2.000,00

 43 0,00 30-6662.007 Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών Δ.Ε.Κερατέας 60.000,00

 44 0,00 30-6662.012 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους 1.500,00
Δ.Ε.Λαυρίου

 45 0,00 30-6662.013 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους 1.500,00
Δ.Ε.Κερατέας

 46 0,00 30-6662.016 προμήθεια αδρανών ανακυκλώσιμων  υλικών για διάστρωση 3.000,00
κοινόχρ.χώρων του Δήμου Λαυρεωτικής

 47 0,00 35-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 10.000,00

 48 0,00 20-7131.022 Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους  3.000,00
πολίτες/επισκέπτες στο πλαίσιο ανάπτυξης της έξυπνης πόλης

 49 0,00 30-7112.004 Αγορά ρυμοτομ.ακινήτου που περικλείεται από Ο.Τ.27 20.000,00
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 50 0,00 30-7135.013 Προμήθεια αστικού εξοπλ,.πινακ.κλπ Δ.Ε.Κερατέας 5.000,00

 51 0,00 30-7413.077 Περιβαλλοντική μελέτη αδειοδότησης πράσινου σημείου 12.400,00

 52 0,00 30-7424.003 Αποζημίωση από ρυμοτομία σε θιγόμενους Κερατέα 9.809,24

 53 0,00 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00

 54 0,00 62-7132.001 προμήθεια απορριματ.οχημ.&μηχανημάτων έργου &εξοπλισμού  223.000,00
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ

 55 0,00 64-7323.003 Ασφαλτόστρωση δρόμων εξυπηρέτησης δομής μεταναστών Ταμείο  45.000,00
Αλληλεγγύης

1.173.443,72

4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 56 0,00 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές Νομικού Συμβούλου -429,76

 57 0,00 00-6122.001 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων -7.000,00

 58 0,00 00-6312.001 Φόρος ακινήτων -100,00

 59 0,00 00-6312.002 Φόρος Εισοδήματος -4.148,00

 60 0,00 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών -5.300,00

 61 0,00 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων -2.000,00

 62 0,00 00-6516.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για λειτουργικές δαπά -1.800,00

 63 0,00 00-6526.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών -200,00

 64 0,00 00-6711.015 Υποχρ.επιχ.Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΠ -3.697,56

 65 0,00 00-6722. Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού-10.000,00

 66 0,00 00-6737.007 Προγρ συμβ με την ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ για στελέχωση προσωπικού -3.850,00
πολεοδομικού γραφείου Δήμου   Λαυρεωτικής

 67 0,00 10-6142.014 Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου -20.000,00
Λαυρεωτικής κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης των Δομών του και της
αρμόδιας ομάδας εργασίας για τη διατύπωση Σχεδίου
Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του ΟΕΥ
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 68 0,00 10-6142.015 Υπηρ.διαχείρησης ηλεκτρον.προβολής  & αιτημάτων δημοτών -20.000,00

 69 0,00 15-6117.005 Αμοιβή ελευθ.επαγγελματία-Εκπαιδευτή σκύλων- -4.960,00

 70 0,00 15-6117.007 Υπηρεσίες διαχ.ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 (νεκρά ζώα) -20.000,00

 71 0,00 15-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και -1.500,00
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

 72 0,00 15-6474.006 Προμήθεια εξοπλισμού σίτισης αδέσποτων ζώων -2.000,00

 73 0,00 20-6042. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και  -500,00
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

 74 0,00 20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου -24.800,00

 75 0,00 20-6262.003 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Αγ.Κων/νου -24.800,00

 76 0,00 20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων -10.000,00

 77 0,00 30-6117.017 Υπηρ.ελέγχου,συγκεντρ.&καταγραφής ακιν.περιουσίας Δήμου -20.705,40
Λαυρεωτικής &δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου

 78 0,00 30-6117.018 Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών στον Δήμο Λαυρεωτικής για την  -20.000,00
καταγραφή των αναγκών μετακίνησης των δημοτών

 79 0,00 30-6261.026 Εργασίες προστασίας εργοταξίου γηπέδου Βογιατζή -24.800,00

 80 0,00 70-6699.002 Προμήθεια στολών πυροπροστασίας -2.000,00

 81 0,00 10-7515. Συμμετοχή σε ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252  -45.000,00
παρ.2 ΚΔΚ)

 82 0,00 30-7133. Έπιπλα σκεύη -20.000,00

 83 0,00 30-7135.016 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού- ελαστικά -10.000,00

-309.590,72

Σύνολα Τακτικός Προυπολογισμός 863.853,00 863.853,00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 863.853,00 863.853,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 27.036,48

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 27.036,48
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:
 ΕΣΟΔΑ (+) : 865.353,00

 ΕΣΟΔΑ (-) : -1.500,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 1.173.443,72

 ΕΞΟΔΑ (-) : -309.590,72

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
 (+/-) :
ΤΕΛΙΚΟ 27.036,48

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 62.734.066,38 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2020,

ισοσκελίζοντας με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών. Το αποθεματικό παραμένει αμετάβλητο  στο ποσό των  27.036,48 ευρώ.
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρ.  72  Ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του άρθρου 3  του

Ν.4623/19,

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

- την υπ’ αριθμ. 55905/2019 (ΦΕΚ 3054/Β/29-7-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών

και Εσωτερικών

- 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

- την υπ’  αριθ.  19/2020  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 1η

τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

- την υπ’  αριθ.  34/2020  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 2η

τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

- την υπ’  αριθ.  44/2020  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 3η

τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

- την υπ’  αριθμ.54/2020  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 4η

τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

- την υπ’  αριθμ.55/2020  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 5η

τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

- την υπ’  αριθμ.71/2020  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 6η

τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

- την υπ’  αριθμ.84/2020  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 7η

τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

- την από 29.10.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της όγδοης (8ης) αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

8η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

                    ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 29/10/2020

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 27.036,48

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

Τακτικός Προυπολογισμός

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 1 0434.001 Έσοδα από εκμετ/ση χώρων για γυρίσματα ταινιών 1.000,00 0,00
κλπ

 2 1219.001 Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων  595.853,00 0,00
δικαστικών αποφάσεων

 3 1322.017 Χρηματ.από το Ταμείο Αλληλ.του έργου 45.000,00 0,00
Ασφαλτόστρωση δρόμων  εξυπηρέτησης δομής
μεταναστών

 4 1322.033 Χρηματ. προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων 223.000,00 0,00
και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού
εξοπλισμού ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

 5 4211. Επιστροφή χρημάτων από υπόλογους χρηματικών  500,00 0,00
ενταλμάτων προπληρωμής

865.353,00

2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 6 0521.001 Εισφορά σε χρήμα ένταξη σχεδ.πόλης Λεγραινών -1.500,00 0,00

-1.500,00
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3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 7 0,00 00-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 596,00

 8 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 12.000,00

 9 0,00 00-6117.012 Παροχή συμβ.υπηρ.επενδ.&χρημ.στο χώρο 6.200,00
τεχν.πληροφ.&τηλεπικοινωνιών

 10 0,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2.000,00

 11 0,00 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 800,00

 12 0,00 00-6452. Συνδρομές Internet 1.000,00

 13 0,00 00-6453. Λοιπές συνδρομές 2.100,00

 14 0,00 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 800,00

 15 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  595.853,00
συμβιβαστικών πράξεων

 16 0,00 00-6494. Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 10.000,00

 17 0,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00

 18 0,00 00-6511.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών αναγκών 12.127,00

 19 0,00 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.300,00

 20 0,00 00-6521.001 Τόκοι δανείου εσωτερικού επενδυτικών δαπανών 1.300,00

 21 0,00 00-6711.014 Υποχρεω.επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας επιτροπής ΚΑΠ 3.391,08

 22 0,00 00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ 3.700,00

 23 0,00 00-6737.008 Προγρ.σύμβ. με τον ΕΥΔΗΜΟ ΑΕ για προετοιμασία  και οργάνωση  2.000,00
Στρατηγικού Αναπτυξ.Σχεδίου Δήμων-Εταίρων

 24 0,00 10-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 10.000,00

 25 0,00 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 2.000,00

 26 0,00 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών  12.000,00
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εκτυπώσεων
 27 0,00 10-6654.003 Προμήθεια μελανιών ενότητας Κερατέας 2.000,00

 28 0,00 15-6021.005 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 3.150,00

 29 0,00 15-6052.003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ με σύμβαση αορίστου χρόνο 766,00

 30 0,00 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτιρίων 12.400,00

 31 0,00 15-6474.003 Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων 5.000,00

 32 0,00 15-6615.003 Έκδοση ιστορικού έργου για την τοπική & αυτοδ.ιστορία του 5.000,00
Καλλικρατικού Δήμου Λαυρεωτικής

 33 0,00 15-6615.004 Επετειακή έκδοση για τη συμβ.της Λαυρεωτ. 2500 χρόνια από τη  5.000,00
Ναυμαχία της Σαλαμίνας

 34 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 3.800,00

 35 0,00 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές εκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ 2.900,00

 36 0,00 20-6236.001 Παροχή υπηρ.μίσθωσης ανοιχτών απορριματοκιβωτίων για συλλογή  3.000,00
&μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε αδειοδ. πάροχο

 37 0,00 20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για 35.215,40
απορρίμματα

 38 0,00 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ.με σύμβαση αορίστου χρόνου 160,00

 39 0,00 30-6142.003 παροχή υπηρ.με αντικειμ.τη νομιμοποίηση θαλάσσιων ραμπών 6.076,00
ανέλκυσης

 40 0,00 30-6261.002 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ενότητας 3.000,00
Κερατέας

 41 0,00 30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου 3.600,00

 42 0,00 30-6264.003 Επισκευή-Συντήρηση υφιστάμεων πινακίδων οδοσήμανσης Κερατέας 2.000,00

 43 0,00 30-6662.007 Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών Δ.Ε.Κερατέας 60.000,00

 44 0,00 30-6662.012 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους 1.500,00
Δ.Ε.Λαυρίου
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 45 0,00 30-6662.013 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους 1.500,00
Δ.Ε.Κερατέας

 46 0,00 30-6662.016 προμήθεια αδρανών ανακυκλώσιμων  υλικών για διάστρωση 3.000,00
κοινόχρ.χώρων του Δήμου Λαυρεωτικής

 47 0,00 35-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων 10.000,00

 48 0,00 20-7131.022 Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους  3.000,00
πολίτες/επισκέπτες στο πλαίσιο ανάπτυξης της έξυπνης πόλης

 49 0,00 30-7112.004 Αγορά ρυμοτομ.ακινήτου που περικλείεται από Ο.Τ.27 20.000,00

 50 0,00 30-7135.013 Προμήθεια αστικού εξοπλ,.πινακ.κλπ Δ.Ε.Κερατέας 5.000,00

 51 0,00 30-7413.077 Περιβαλλοντική μελέτη αδειοδότησης πράσινου σημείου 12.400,00

 52 0,00 30-7424.003 Αποζημίωση από ρυμοτομία σε θιγόμενους Κερατέα 9.809,24

 53 0,00 35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00

 54 0,00 62-7132.001 προμήθεια απορριματ.οχημ.&μηχανημάτων έργου &εξοπλισμού  223.000,00
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ

 55 0,00 64-7323.003 Ασφαλτόστρωση δρόμων εξυπηρέτησης δομής μεταναστών Ταμείο  45.000,00
Αλληλεγγύης

1.173.443,72

4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 56 0,00 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές Νομικού Συμβούλου -429,76

 57 0,00 00-6122.001 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων -7.000,00

 58 0,00 00-6312.001 Φόρος ακινήτων -100,00

 59 0,00 00-6312.002 Φόρος Εισοδήματος -4.148,00

 60 0,00 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών -5.300,00

 61 0,00 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων -2.000,00

 62 0,00 00-6516.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για λειτουργικές δαπά -1.800,00
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 63 0,00 00-6526.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών -200,00

 64 0,00 00-6711.015 Υποχρ.επιχ.Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΠ -3.697,56

 65 0,00 00-6722. Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού-10.000,00

 66 0,00 00-6737.007 Προγρ συμβ με την ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ για στελέχωση προσωπικού -3.850,00
πολεοδομικού γραφείου Δήμου   Λαυρεωτικής

 67 0,00 10-6142.014 Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου -20.000,00
Λαυρεωτικής κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης των Δομών του και της
αρμόδιας ομάδας εργασίας για τη διατύπωση Σχεδίου
Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του ΟΕΥ

 68 0,00 10-6142.015 Υπηρ.διαχείρησης ηλεκτρον.προβολής  & αιτημάτων δημοτών -20.000,00

 69 0,00 15-6117.005 Αμοιβή ελευθ.επαγγελματία-Εκπαιδευτή σκύλων- -4.960,00

 70 0,00 15-6117.007 Υπηρεσίες διαχ.ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 (νεκρά ζώα) -20.000,00

 71 0,00 15-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  -1.500,00
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

 72 0,00 15-6474.006 Προμήθεια εξοπλισμού σίτισης αδέσποτων ζώων -2.000,00

 73 0,00 20-6042. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και  -500,00
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

 74 0,00 20-6262.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου -24.800,00

 75 0,00 20-6262.003 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Αγ.Κων/νου -24.800,00

 76 0,00 20-6263.001 Συντήρηση μεταφορικών μέσων -10.000,00

 77 0,00 30-6117.017 Υπηρ.ελέγχου,συγκεντρ.&καταγραφής ακιν.περιουσίας Δήμου  -20.705,40
Λαυρεωτικής &δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου

 78 0,00 30-6117.018 Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών στον Δήμο Λαυρεωτικής για την  -20.000,00
καταγραφή των αναγκών μετακίνησης των δημοτών

 79 0,00 30-6261.026 Εργασίες προστασίας εργοταξίου γηπέδου Βογιατζή -24.800,00

 80 0,00 70-6699.002 Προμήθεια στολών πυροπροστασίας -2.000,00

 81 0,00 10-7515. Συμμετοχή σε ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ (αρθρου 252  -45.000,00
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παρ.2 ΚΔΚ)
 82 0,00 30-7133. Έπιπλα σκεύη -20.000,00

 83 0,00 30-7135.016 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού- ελαστικά -10.000,00

-309.590,72

Σύνολα Τακτικός Προυπολογισμός 863.853,00 863.853,00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 863.853,00 863.853,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 27.036,48

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 27.036,48
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 865.353,00

 ΕΣΟΔΑ (-) : -1.500,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 1.173.443,72

 ΕΞΟΔΑ (-) : -309.590,72

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
 (+/-) :

ΤΕΛΙΚΟ 27.036,48
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την 8η αναμόρφωση παραμένει αμετάβλητο, στο ποσό των 27.036,48 ευρώ.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμών που αφορά την επιλογή Αναδόχου της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη

συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών

Αρ. Απόφ.: 252/2020

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

πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά την επιλογή Αναδόχου

της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την

αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 780/20.01.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

με θέμα: «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και

των υποδομών του Δήμου Λαυρεωτικής»,  το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:

20REQ006173198

2. Την υπ’  αριθμ.2/2020  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο:  «προμήθεια

ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των υποδομών του

Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 199.458,96 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

24%

3. Την υπ’ αριθμ.427/2020 απόφαση Δημάρχου με θέμα «Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς

Υποχρέωσης για την εκτέλεση της ‘’προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του

δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των υποδομών του Δήμου Λαυρεωτικής ’’ (ΑΔΑ: ΩΧΝΟΩΛ1-ΒΝΡ)

4. Την υπ’ αριθμ.2/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

προμηθειών για το έτος 2020 (ΑΔΑ: ΨΘ9ΛΩΛ1-ΞΜΚ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.85/2020

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ισχύει (ΑΔΑ: Ψ5ΑΛΩΛ1-ΑΜΤ)

5. Την υπ’ αριθμ.96/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση της αριθμ.2/2020  μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της παρούσας

σύμβασης (ΑΔΑ:  ΨΕΟΗΩΛ1-ΧΑΡ)

6. Την υπ’  αριθμ.767/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής,  με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου της

προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των

υποδομών του Δήμου Λαυρεωτικής (α/α συστήματος: 95800)

Ακολούθως,  ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ολόκληρη η

διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC007161201 και η προκήρυξη

αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 20PROC007161147.  Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 6ΨΥΜΩΛ1-ΜΩΦ)  και στις εφημερίδες «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» και
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«ΑΜΑΡΥΣΙΑ».  Επίσης,  τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου

Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 27η Αυγούστου 2020,  ενώ

ημερομηνία αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά»,

σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 15034/28.08.2020 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίστηκε η 3η

Σεπτεμβρίου 2020.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό Νο1,  σχετικά με την αξιολόγηση των

δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, το οποίο διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή του

Δήμου Λαυρεωτικής, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και το οποίο σας θέτω υπόψη:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1 ( Ο Ρ Θ Η  Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η )
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 20 Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα  Τρίτη  και

ώρα 10:00  συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού,  η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’

αριθμ.85/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.95800/2020 και με αριθμ.

πρωτ: 13825/10.08.2020 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι:

1. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, πρόεδρος της Επιτροπής

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού

3. Φώτιος Γκίκας, ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’  αριθμ.13825/2020 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  την

υπ’ αριθμ. 2/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με α/α

95800 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 27 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη. Ως

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές

προσφορές» είχε οριστεί η 03 Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα

με τη διακήρυξη του διαγωνισμού θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους
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συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών

στοιχείων τους.

Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε στο διαγωνισμό μία (1) ηλεκτρονική προσφορά

από τον ακόλουθο οικονομικό φορέα:

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς

συστήματος

1 ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 185856

Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης και την αρ.

56902/2015 (1924/Β/2.6.2017) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής τα

δικαιολογητικά του εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής της

ηλεκτρονικής προσφοράς του και έλαβε τον ακόλουθο αριθμό πρωτοκόλλου:

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμ. πρωτ. φακέλου

δικαιολογητικών

1 ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 14846/26.08.2020

Προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στη σωστή αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής του

συμμετέχοντα, επικοινώνησε με τον εκδότη της  εγγυητικής επιστολής (Τράπεζα Πειραιώς) που

κατατέθηκε, όπου και διαπίστωσε την εγκυρότητά  της.

Στη συνέχεια κατά τον έλεγχο των υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής

προσφορας, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε  τα κατωτέρω:

1. Η προσφορά του οικονομικού φορέα ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ:

Ø Στα δικαιολογητικά συμμετοχής: είναι πλήρης.

Ø Στην Τεχνική Προσφορά και στα δείγματα : είναι πλήρης.

Επομένως η προσφορά του γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του

διαγωνισμού.

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.

Καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4  Ν.4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε από την παρ.  18  του

άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα

όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας.

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο

και υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα.

Ακολούθως,  με το υπ’  αριθμ.  19003/22.10.2020  έγγραφο της Επιτροπής,  το οποίο

κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ως ημερομηνία

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 3 Οκτωβρίου

2020.
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Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνέταξε το πρακτικό Νο2,

το οποίο απέστειλε προς την Οικονομική Επιτροπή,  μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,  με το υπ’

αριθμ. πρωτ: 19499/02.11.2020 διαβιβαστικό έγγραφό της και σας θέτω υπόψη:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΘΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 30 Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα  Παρασκευή

και ώρα 10:00  συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού,  η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’

αριθμ. 85/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.95800/2020 και με αριθμ.

πρωτ: 13825/10.08.2020 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι:

1. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, πρόεδρος της Επιτροπής

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού

3. Φώτιος Γκίκας, ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ. 13825/2020  Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την

υπ’ αριθμ. 2/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με α/α

95800 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 27 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές

προσφορές» είχε οριστεί η 03 Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποφακέλων «δικαιολογητικά

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η Επιτροπή συνέταξε το από 20.10.2020 πρακτικό Νο1, το οποίο

διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 154/08.01.2020 διαβιβαστικό έγγραφο,

καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4  Ν.4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε από την παρ.  18  του

άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα

όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η

23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 19003/22.10.2020 έγγραφο

της Επιτροπής, το οποίο απεστάλη προς όλους τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς.
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Αποσφραγίσθηκε η οικονομική προσφορά του μοναδικού Οικονομικού Φορέα ανεξάρτητα αν  έγινε

δεκτος ή όχι μετά την αξιολόγηση του υποφακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική

προσφορά».

Η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ‘’ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ’’,

απέδωσε το εξής αποτέλεσμα :  151.207,80 € + 36.289,87 (ΦΠΑ 24%) = 187.497,67  €

Κατόπιν των ανωτέρω,  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών

Εισηγείται

την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα ‘’ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. ΚΑΙ

ΣΙΑ ΕΕ’’, ως προσωρινού μειοδότη με προσφορά ποσού 151.207,80 € χωρίς  ΦΠΑ 24%.

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα.

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 Ν.4412/2016,

- την υπ’ αριθμ.767/2020 διακήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματα αυτής,

- το με ημερομηνία 20.10.2020 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά

συμμετοχής – τεχνική προσφορά»,

- το με ημερομηνία 30.10.2020 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική

προσφορά»,

- κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 20.10.2020 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική

προσφορά».

(β) Κάνει δεκτή την προσφορά που κατατέθηκε στο διαγωνισμό από το συμμετέχοντα Οικονομικό

Φορέα: ‘’ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ’’.

(γ) εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 30.10.2020 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά».

(δ) κατακυρώνει ως προσωρινό μειοδότη της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση

του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των υποδομών του Δήμου Λαυρεωτικής τον Οικονομικό Φορέα

«ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ.  &  ΣΙΑ Ε.Ε.»,  ηλεκτρολογικός –  ηλεκτρονικός εξοπλισμός,  με έδρα στην Αγία
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Παρασκευή, Στρ. Τόμπρα 5, με ΑΦΜ 998414961, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, με προσφορά ποσού 151.207,80 €

+ (ΦΠΑ 24%) 36.289,87 € =  187.497,67  €.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη

δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για τα απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα του

Δήμου

Αρ. Απόφ.: 253/2020

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

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

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού

για τα απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα του Δήμου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής τα κατωτέρω:

Με το αριθμ.  πρωτ:  18816/19.10.2020  έγγραφό του,  το Γραφείο Κίνησης του Δήμου αιτείται την

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 10.000,00  ευρώ για την κάλυψη δαπανών

διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού των απορριμματοφόρων & λοιπών οχημάτων της Υπηρεσίας.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020

στους ΚΑ 10-6411 και 20-6411.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με:

(α)  την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 10.000,00 ευρώ (1.000,00

ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 και 9.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020), για την κάλυψη των δαπανών διέλευσης

διοδίων της Αττικής Οδού των απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων του Δήμου.

(β) τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου, στο όνομα το οποίου θα εκδοθούν τα χρηματικά εντάλματα.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

του από 17.05.59 Β.Δ/τος,

- το αριθμ. πρωτ: 18816/19.10.2020 έγγραφο του Γραφείο Κίνησης του Δήμου,

- τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 και ειδικότερα τις

εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑ δαπανών 10-6411 και 20-6411,

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 10.000,00  ευρώ

(1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 και 9.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020), για την κάλυψη των
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δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού των απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων του

Δήμου, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνου Καραμπάτσου, ΔΕ

Τεχνικών Ηλεκτρ/κων.

Β. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο,  ορίζεται μέχρι την 30

Νοεμβρίου 2020, ήτοι ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους.

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

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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής

και της εταιρείας ‘’ADO Α.Ε.’’

Αρ. Απόφ.: 254/2020

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 «συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της εταιρείας ‘’ADO

Α.Ε.’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Την από 15.06.2020 και με αριθ. πρωτ. 12075/21.07.2020 τακτική αγωγή αποζημιώσεως της εταιρείας

με την επωνυμία «ADO – ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ», με το διακριτικό τίτλο “ADO A.E.” ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (ΓΑΚ

617/2020).

Την υπ’ αριθμ.205/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί μη κατάθεσης προτάσεων του Δήμου

Λαυρεωτικής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου για την αντίκρουση της από 15  Ιουνίου 2020

τακτικής αγωγής αποζημίωσης.

Το από 07.10.2020 και με αριθμ. πρωτ: 18251/09.10.2020 έγγραφο της εταιρείας ‘’ADO Α.Ε.’’ , με το

όποιο δηλώνει την πρόθεσή της για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με πρακτικό επίλυσης

συναινετικής διαφοράς.

Το αριθμ. πρωτ: 18748/16.10.2020 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, στο οποίο

αναφέρονται τα ακόλουθα:

 «Η εταιρεία «ΑDO A.E.» είχε συμβληθεί με το Δήμο με την αριθ. πρωτ. 20816/15-11-2017 σύμβαση

με αντικείμενο «παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης

αρχιτεκτονικών θεμάτων του Δήμου Λαυρεωτικής». Και ενώ η εταιρεία εξεπλήρωσε το έργο

εμπροθέσμως και παραλήφθηκε οριστικώς αρμοδίως, το σχετικό χρηματικό ένταλμα (82/2018)

επιστράφηκε αθεώρητο με την αριθ. 54/2018 Πράξη από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο

Δήμο Αγίας Παρασκευής, που έκρινε την εντελλομένη δαπάνη μη νόμιμη (ποσού 5.000 ευρώ χωρίς

ΦΠΑ).

     Εν συνεχεία η εν λόγω εταιρεία κατέθεσε την από 15/6/2020 (ΓΑΚ 617/2020 ΕΑΚ 31/2020) αγωγή

της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου ζητώντας να υποχρεωθεί ο Δήμος να της καταβάλει
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νομιμοτόκως το ποσό των 6.200  ευρώ (5.000  +  ΦΠΑ 1.200  ευρώ)  για το εκτελεσθέν έργο  και να

καταδικασθεί στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή της δικηγόρου της.   Η αγωγή

εκδικάζεται με τη νέα διαδικασία, δηλαδή υπάρχει προθεσμία 100 ημερών από την κατάθεσή της για

κατάθεση προτάσεων από τους διαδίκους (έως 20/11/2020).

     Στο στάδιο αυτό της εκκρεμοδικίας της αγωγής, η ενάγουσα εταιρεία κατέθεσε την υπ’ αριθμ.

πρωτ. 18251/9-10-2020 αίτηση με την οποίαν δήλωσε την πρόθεσή της να επιλυθεί συμβιβαστικώς η

διαφορά με Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης κατ’ άρθρο 214Α  Κ.Πολ.Δ.

     Επειδή κατά την άποψή μου συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου για συμβιβαστική

επίλυση (βλ.  σχετική υπ’  αριθμ.  142/2018  Πράξη του IV  Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  σε

ανάλογη περίπτωση)   και θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου αυτή η επίλυση, αφού είναι

βέβαιο ότι θα έχει θετικό αποτέλεσμα στο Ειρηνοδικείο η αιτούσα εταιρεία και επί πλέον θα

επιβαρυνθεί με τόκους υπηρημερίας και δικαστικά έξοδα,  εισηγούμαι η Οικονομική Επιτροπή να

αποφασίσει αναλόγως κατ’ αρθρο 72 ν. 3852/10, ώστε αφού προσδιορισθούν οι όροι του

συμβιβασμού επακριβώς να συνταχθεί το ανάλογο πρακτικό  που θα υποβληθεί στο Δικαστήριο για

επικύρωση.»

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 εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020), σύμφωνα με

τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή: «ι) …. 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….. 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, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της πρότασης της εταιρείας ‘’ADO

Α.Ε.’’  για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με την καταβολή του ποσού των 6.200,00 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

- την αριθμ. 142/2018 Πράξη του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

- την αριθμ. 205/2020 προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

- το αριθμ. πρωτ: 18251/09.10.2020 έγγραφο της εταιρείας ‘’ADO Α.Ε.’’

- την αριθμ. πρωτ: 18748/16.10.2020 γνωμοδότηση 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 αποδοχή της αριθμ.  πρωτ:  18251/09.10.2020  αίτησης της εταιρείας  «ADO  –  ΑΘΗΝΑΪΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ», με το διακριτικό τίτλο

“ADO A.E.” και την έγκριση της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ της εταιρείας και του

Δήμου Λαυρεωτικής.

Β. Την  καταβολή του ποσού των 6.200,00 ευρώ, το οποίο είναι η αμοιβή της εταιρείας για την παροχή

συμβουλευτικής υπηρεσίας διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης αρχιτεκτονικών θεμάτων του Δήμου

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 20816/15.11.2017 σύμβαση ανάθεσης εργασιών και την

από 07.12.2017 οριστική παραλαβή.

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

του Δήμου, να υπογράψει το πρακτικό επίλυσης συναινετικής διαφοράς.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Λαυρεωτικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’ για το έργο ‘’ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ’’

Αρ. Απόφ.: 255/2020

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 των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του

Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’ για το έργο ‘’ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ’’», 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.  Την αριθμ.219/2020  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της εταιρεία «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε -

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» για την πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης

στο Δήμο Λαυρεωτικής και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος α)  να κάνει όλες τις απαραίτητες

διαβουλεύσεις με τη Διοίκηση του Αναπτυξιακού Οργανισμού – ΕΔΥΗΜΟΣ Α.Ε. προκειμένου να

συνταχθεί ένα σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με θέμα «Διοικητική Υποστήριξη στο Δήμο Λαυρίου

για την άσκηση αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης» β) να καταρτιστεί ένα σχέδιο προγραμματικής

συμφωνίας βάσει όλων των προβλέψεων του νόμου».

3. Το με αριθμ.4 /28-09-2020 Πρακτικό Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», με το

οποίο εξουσιοδοτήθηκε η Διευθύνουσα Σύμβουλος α) ) να κάνει όλες τις απαραίτητες διαβουλεύσεις

με το Δήμο Λαυρίου προκειμένου να συνταχθεί ένα σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με θέμα
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«Διοικητική Υποστήριξη στο Δήμο Λαυρίου για την άσκηση αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης» β) να

καταρτιστεί ένα σχέδιο προγραμματικής συμφωνίας βάσει όλων των προβλέψεων του νόμου».

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

της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 153.995,10 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως:

Κατηγορία εργασιών Κόστος

Οργάνωση/Σχεδιασμός 873,44 €

 Διοικητική Υποστήριξη 121.781,28 €

 Απολογισμός 1.539,95 €

ΣΥΝΟΛΟ 124.189,60 €

Φ.Π.Α. 24% 29.805,50 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 153.995,10 €

Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-

6737.007 των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020 και 2021.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι δεκατέσσερις (14) μήνες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα

που ακολουθεί:

Κατηγορίες
Εργασιών

1ΟΣ  2ΟΣ 3ΟΣ  4ΟΣ  5ΟΣ  6ΟΣ  7ΟΣ  8ΟΣ  9ΟΣ  10ΟΣ  11ΟΣ  12ΟΣ  13ΟΣ  14ΟΣ

Οργάνωση/
Σχεδιασμός

……

Διοικητική
Υποστήριξη

…. ….. ….. ….. ….. …… …… ….. ….. ……. …… …… …… …………

Απολογισμός ……..

Σύνολο 14
ΜΗΝΕΣ

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

των όρων 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

- την αριθμ.219/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

- το αριθμ.4/28.9.2020 πρακτικό του ΔΣ του Αναπτυξιακού Οργανισμού ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’

- το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και τα παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτού

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

Σύμβασης και των παραρτημάτων Ι και ΙΙ,   μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Αναπτυξιακού

Οργανισμού ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’ , με σκοπό τη «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ».

Β. 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.

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

Δήμο Λαυρεωτικής:

(α) δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών Δημοτικών Συμβούλων, ως εξής:

    - Πρώτο μέλος: Σταύρος Ρόζης με αναπληρωματικό μέλος τον Χαράλαμπο Ζαγουρή

    - Δεύτερο μέλος: Δήμητρα Πάλλη, με αναπληρωματικό μέλος τον Ιωάννη Αδάμη

(β) ενός (1) υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας με τον αναπληρωτή του, ως εξής:

   - Δημήτριος Πανάγιος, με αναπληρωματικό μέλος το Φώτιο Γκίκα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Τίτλος έργου:

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΟΜΗΣΗΣ»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

· ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»

· ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ –                    2020
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ  ΕΡΓΟ:
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΟΜΗΣΗΣ»

Στην Αθήνα σήμερα …………………, ημέρα ………………. οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι :

ð Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» (με αριθμό ΓΕΜΗ 155877103000, ο οποίος
εδρεύει στη Λεωφ. Μαραθώνος, Θέση «Οινοποιείο», Πικέρμι, Τ.Κ. 19009 και  εκπροσωπείται
νόμιμα από την Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής Παρασκευή Τατούλη, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 1/11-08-2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

ð Το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία  «Δήμος Λαυρίου» (Ο.Τ.Α.  α΄ βαθμού),  που εδρεύει στο Λαύριο,
Κουντουριώτη 1,  Λιμάνι Λαυρίου  και εκπροσωπείται  νόμιμα από τον Δήμαρχο Λαυρίου,
Δημήτριο Λουκά.

Με βάση τις διατάξεις:

· Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει.

· Τη  με αριθμό. ………………………….. (ΦΕΚ ………………………..) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της …………….. απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Λαυρίου, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρίου».

· Του ν.  4412/2016  (Α’  147)  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

· Των άρθρων 2-4 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020) για τη «Στρατηγική αναπτυξιακή
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

· Την εγκύκλιο 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης
του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Κοινοποίηση διατάξεων των ν.4674/2020 (Α΄53) και ν. 4690/2020 (Α΄104).

· Το άρθρο 376 του ν.4700/2020 σχετικά με την «Πλήρη άσκηση αρμοδιοτήτων Τεχνικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης από τους ΟΤΑ α ΄βαθμού»

· Το άρθρο 43  του ν.  4735/2020 (ΦΕΚ Α 197/12-10-2020)  σχετικά με τις «Υπηρεσίες Δόμησης
ΥΔΟΜ»

· 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

· Του ν.  4129/2013  (Α’  52)  «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει .

· Του Ν.  4700/2020  (Α΄ 127)  «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις.
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· Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)  –  δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει

· Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

· Του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού».

· Το υπ’ αριθμ. ……………….. ΦΕΚ που αφορά στην έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λαυρίου.

· Την από 7-8-2020  σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός
Οργανισμός ΟΤΑ Α.Ε.» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»
(Αρ. ΓΕΜΗ 155877103000).

· Το από 28-09-2020  υπ’  αριθμ.  4  Πρακτικό Δ.Σ.  του Αναπτυξιακού Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», με το οποίο εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
και Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας.

και έχοντας υπόψη:

ü Τη με αριθμ. Απόφ. 219/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρίου (ΑΔΑ
ΨΛΓΔΩΛ1-1ΗΓ),  με την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος α)  να κάνει όλες τις
απαραίτητες διαβουλεύσεις με τη Διοίκηση του Αναπτυξιακού Οργανισμού – ΕΔΥΗΜΟΣ
Α.Ε. προκειμένου να συνταχθεί ένα σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με θέμα «Διοικητική
Υποστήριξη στο Δήμο Λαυρίου για την άσκηση αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης» β) να
καταρτιστεί ένα σχέδιο προγραμματικής συμφωνίας βάσει όλων των προβλέψεων του
νόμου».

ü Το με αριθμ. Πρωτ. 4 /28-09-2020 Πρακτικό Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΕΥΔΗΜΟΣ
Α.Ε.»,  με το οποίο εξουσιοδοτήθηκε η Διευθύνουσα Σύμβουλος α)  )  να κάνει όλες τις
απαραίτητες διαβουλεύσεις με το Δήμο Λαυρίου προκειμένου να συνταχθεί ένα σχέδιο
προγραμματικής σύμβασης με θέμα «Διοικητική Υποστήριξη στο Δήμο Λαυρίου για την
άσκηση αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης» β) να καταρτιστεί ένα σχέδιο προγραμματικής
συμφωνίας βάσει όλων των προβλέψεων του νόμου».

ü Τη με αριθμό …………………  απόφαση Δημάρχου Λαυρίου,  με την οποία διαπιστώνεται η
αδυναμία του Δήμου Λαυρίου να στελεχώσει επαρκώς και με βάσει τις προβλέψεις του
νόμου Υπηρεσία Δόμησης και με την οποία αιτείται διοικητικής υποστήριξης από τον
Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»

ü Το με αριθμ. 4/28-09-2020 Πρακτικό Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. ,
με το οποίο αποδέχεται τη συνεργασία με το Δήμο Λαυρίου σχετικά με το έργο  «Διοικητική
Υποστήριξη στο Δήμο Λαυρίου για την άσκηση αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης».

ü Το με αριθμό 100061718  εγγραφής του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

ü Το υπ’  αριθμ.  04/28-09-2020  πρακτικό του Δ.Σ.  του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.,  με το οποίο
εγκρίθηκε η σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την πλήρωση της θέσης
Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως ο νόμος προβλέπει.

ü Την υπ. Αριθμ.  ……………… απόφαση του Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. με την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.

ü Την υπ.Αριθμ. …./2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρίου  με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης.

ü Την υπ. Αριθμ……../2020 (ΑΔΑ…………) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Λαυρίου.
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Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για το έργο
«Διοικητική Υποστήριξη στο Δήμο Λαυρίου για την άσκηση αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης-
ΥΔΟΜ». Συγκεκριμένα, από την 1.11.2020, σε κάθε Δήμο συστήνεται και λειτουργεί υποχρεωτικά
Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ).  Οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος
στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό,
έναν χωροτάκτη πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο
μηχανικό. Ο χωροτάκτης πολεοδόμος μηχανικός μπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από
αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία και ο
αγρονόμος τοπογράφος από πολιτικό μηχανικό. Στην στελέχωση δε, προσμετράται το πάσης φύσεως
απασχολούμενο προσωπικό, ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας του, συμπεριλαμβανόμενου του
προσωπικού που θα απασχολήσει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός προκειμένου να υποστηρίξει
διοικητικά το Δήμο Λαυρίου στη λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης.

2.  Σκοπός του έργου είναι η παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Δήμο Λαυρίου με ταυτόχρονη
εξασφάλιση του απαιτούμενου καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να λειτουργήσει
επιτυχώς η ΥΔΟΜ Λαυρίου,  με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την
εξυπηρέτηση του πολίτη, σύμφωνα πάντοτε με την διατήρηση της αρχής της Οικονομικότητας,
δεδομένου του κόστους στην οικονομία από την υπερτροφία της γραφειοκρατίας και ταυτόχρονα το
θετικό πρόσημο της εγγύτητας των υπηρεσιών πάσης φάσης στον πολίτη και στην μεγέθυνση της
τοπικής οικονομίας.

3.  Η παροχή διοικητικής υποστήριξης θα υλοποιηθεί ως  περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την «Διοικητική Υποστήριξη στο Δήμο Λαυρίου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
Υπηρεσίας Δόμησης». Τόπος παροχής του έργου θα είναι συγκεκριμένο γραφείο που θα υποδείξει ο
Δήμος Λαυρίου και τα γραφεία της έδρας του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. στη
Λεωφόρο Μαραθώνος 21ο χλμ, Τ.Κ. 19009.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα τριών
χιλιάδων  εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ  (€ 153.995,10), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
που αναλογεί. O προϋπολογισμός των επιμέρους εργασιών αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Το έργο  χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Λαυρίου  (ΚΑΕ   00-6737.007).

3.  Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του
Δήμου Λαυρίου,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,  με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής στο όνομα του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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1.  Το έργο θα ανατεθεί από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α και θα εκτελεστεί
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

2.   Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό των
εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση
ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος του Δήμου Λαυρίου για τη χρηματοδότηση του έργου.

3. Ο Δήμος Λαυρίου δεν ευθύνεται έναντι  άλλων προσώπων που δύνανται να εγείρουν αξιώσεις από
τον Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται έως
δεκατέσσερις μήνες (14) μήνες.

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη
συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής
Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.
4. Το έργο θα παραδοθεί κατά τμήματα σε μηνιαία βάση.
5.  Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του
Δήμου Λαυρίου,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,  με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής στο όνομα του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ», σύμφωνα με τα στάδια υλοποίησης του έργου, ήτοι σε μηνιαία βάση.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α. Ο Δήμος Λαυρίου αναλαμβάνει:

1. Τη χρηματοδότηση του προγράμματος όπως προβλέπεται στα λοιπά άρθρα της παρούσης.
2. Να ορίσει τους εκπροσώπους της με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης του άρθρου 8.
3. Να παραχωρήσει γραφείο στην έδρα του Δήμου για τη διοικητική υποστήριξη.

Β.   Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει:

4. Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο.
5. Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό  προκειμένου να διασφαλιστεί η

αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, στις προβλεπόμενες
ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

6. Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο,  που χρειάζεται ,  καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα
διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του
έργου.

7. Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του  έργου
8. Να ορίσει τον εκπρόσωπο του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

του άρθρου 8.
9. Να παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από υπάλληλό

του.
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10. Να αποστέλλει  στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Λαυρίου  κάθε πιστοποίηση
δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση του ιδίου με επισυναπτόμενα τα
τιμολόγια και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3)
αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

ΆΡΘΡΟ 7:  ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

ü Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, για τη
μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση της διοικητικής υποστήριξης.
ü  Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του και
γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου  και την
από αυτόν απορρόφηση των πιστώσεων.

ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1.  Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης, αποτελούμενη από πέντε(5) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο (2) Δημοτικοί  Σύμβουλοι
Λαυρίου με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λαυρίου,   β) ένας  (1) υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρίου με τον αναπληρωτή
του, υπάλληλο  της αυτής Διεύθυνσης γ) δύο (2) εκπρόσωποι του ΕΥΔΗΜΟΥ Ο.Τ.Α.Α.Ε
2.  Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Λαυρίου.

3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους
αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού
– πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση
της προγραμματικής σύμβασης
γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση του προγράμματος
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στην Οικονομική Επιτροπή για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της
προγραμματικής σύμβασης.

4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου της και
με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά
μέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από  την ημερομηνία συνεδρίασης.

5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω
και ένα τακτικό μέλος της.

6 Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. ή στα γραφεία του Δήμου Λαυρίου
όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της ή με τηλεδιάσκεψη. Κατά τη συνεδρίαση
υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που
εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου των μελών της.  Η Επιτροπή αποφασίζει
νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της

7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή
ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει
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8.  Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών
εκτελεί υπάλληλος του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν
την τροποποίηση.  Για την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των
συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση.

2.Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης δεν
επιτρέπονται.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

1.  Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2.  Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων,  παρέχει
στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των
αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να
εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης
προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 11 :  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων
της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη
αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται  σε οκτώ (8) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε
συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πρόσθετων προσόντων προς ενσωμάτωση τους  στην

προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού έτους 2020 από τον ΑΣΕΠ, κατόπιν της επιβεβαίωσης των

θέσεων όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006

Αρ. Απόφ.: 256/2020

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

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

πρόσθετων προσόντων προς ενσωμάτωση τους  στην προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού έτους 2020

από τον ΑΣΕΠ,  κατόπιν της επιβεβαίωσης των θέσεων όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ΠΥΣ

33/2006», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67οικ.39231/14-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ) εγκύκλιο του

Υπουργείου Εσωτερικών δόθηκαν οδηγίες, προς όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, αναφορικά με τον

ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2020,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4590/2019.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής έλαβε την υπ’  216/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και αιτήθηκε την

έγκριση τεσσάρων (4) θέσεων μόνιμου προσωπικού.

Με την υπ’ αριθμ.. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 Απόφαση Έγκρισης της Επιτροπής της παρ.

1 του άρθρου 2 της με αριθμό 33/2006 ΠΥΣ, εγκρίθηκαν για το Δήμο μας δύο (2) θέσεις προς πλήρωση

και συγκεκριμένα μία (1) θέση ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού και μία (1) θέση ΠΕ Τοπογράφου.

Με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 47668/28-7-2020 «Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους

και τις Περιφέρειες της Χώρας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος

2020» και 71274/27.10.2020 «Πρόσθετα προσόντα, επιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού

των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 στο πλαίσιο

του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 και αποστολή των σχετικών

δικαιολογητικών» έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών δόθηκαν οδηγίες για την περαιτέρω

διαδικασία.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω έγγραφα οι φορείς θα πρέπει να προσδιορίσουν άμεσα, για τις εγκριθείσες

θέσεις μόνιμου προσωπικού, τυχόν πρόσθετα προσόντα (πχ. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, άδεια

οδήγησης αυτοκινήτου, ξένη γλώσσα, εμπειρία) εφόσον κρίνεται απαραίτητο και αιτιολογείται

επαρκώς με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής για τους δήμους και του οικείου

περιφερειακού συμβουλίου, μετά από εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, για τις περιφέρειες,

σύμφωνα με το Ν. 4623/2019.

Το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας, με βάση όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, απέστειλε το αριθμ.

πρωτ: 19506/02.11.2020 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο ζητούνται τα εξής πρόσθετα προσόντα:

Για τη θέση ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

· Προϋπηρεσία  στον ιδιωτικό τομέα πέντε (5) ετών

· Μεταπτυχιακό τίτλο συναφές του πτυχίου του
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· Καλή γνώση Γαλλικών

Για τη θέση ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

· Προϋπηρεσία  στον ιδιωτικό τομέα δύο  (2) ετών

· Μεταπτυχιακό τίτλο συναφές του πτυχίου του

· Άριστη  γνώση Αγγλικών

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

αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου, έλαβε υπόψη:

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

- Την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απόφαση έγκρισης

- Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 47668/28. 07.2020 και 71274/27.10.2020 έγγραφα ΥΠ.ΕΣ.

- Το αριθμ. πρωτ: 19506/02.11.2020 έγγραφο του Γραφείου Προσωπικού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

ορίζει ως πρόσθετα προσόντα πρόσληψης για τις θέσεις προς πλήρωση που έχουν εγκριθεί για το

Δήμο Λαυρεωτικής από τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2020 τα εξής:

για τη θέση: ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

· Προϋπηρεσία  στον ιδιωτικό τομέα πέντε (5) ετών

· Μεταπτυχιακό τίτλο συναφές του πτυχίου του

· Καλή γνώση Γαλλικών

για τη θέση ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

· Προϋπηρεσία  στον ιδιωτικό τομέα δύο  (2) ετών

· Μεταπτυχιακό τίτλο συναφές του πτυχίου του

· Άριστη  γνώση Αγγλικών

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

226Α/2020 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.177/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Απόφ.: 257/2020

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 226Α/2020 που εκδόθηκε με

την υπ’ αριθμ.177/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής
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Επιτροπής την από 29.10.2020  εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  στην οποία

αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Με την υπ’ αριθμ.177/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 800,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 με τίτλο:

«ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020, για την

αποστολή αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής

μέσω ΕΛΤΑ.

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

υπάλληλος του Δήμου, Θεόδωρος Αδαμόπουλος.

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την

κίνηση της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

απόφασης.

Ο υπόλογος δαπάνησε το ποσό των 711,46 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 88,54 ευρώ επεστράφη με

το αριθμ. 5, σειρά Π γραμμάτιο είσπραξης.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπόλογου

της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.»

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59

Β.Δ/τος

- την υπ’ αριθμ.177/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

- την από 29.10.10.2020 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 226Α/2020, το οποίο

εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.177/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έτσι όπως υποβλήθηκε από

τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Θεόδωρο Αδαμόπουλο, από υπόλογο του

ποσού που του είχε διατεθεί για την αποστολή αλληλογραφίας του Δήμου μέσω ΕΛΤΑ.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

‘’Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων’’

Αρ. Απόφ.: 258/2020

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
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περί «χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ‘’Επισκευή, συντήρηση σχολικών

κτιρίων και αύλειων χώρων’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Την από 05.05.2020 και με αριθμ. πρωτ: 6685/05.05.2020 σύμβαση εκτέλεσης του έργου ‘’Επισκευή

και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων’’.

2.  Την υπ’  αριθμ.  208/2020  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η χρονική

παράταση της σύμβασης μέχρι τις 05.11.2020.

3. Το από 29.10.2020 έγγραφο της εταιρείας ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ’’ σχετικά με τη χορήγηση παράτασης

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ’’

για διάστημα δύο (2)  μηνών,  λόγω καθυστέρησης έναρξης των εργασιών που οφείλεται στην

παράταση του σχολικού έτους έως τις 29.06.2020 και λόγω καθυστέρησης στη σύνταξη και έγκριση

του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 13473/02.11.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο

αναφέρονται τα εξής:

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

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

11. Η διεξαγωγή του ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης

243.212,74  ευρώ (με ΦΠΑ 24%) ολοκληρώθηκε με την υπ’  αριθμ. 59/2020  απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής περί έγκρισης των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του

αναδόχου.

12. Με την υπ. αρ. 9/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής , εγκρίθηκε

το πρακτικό Νο1 του διαγωνισμού (υπ. αρ. πρωτ.14172/14-9-18), βάσει του οποίου 1ος μειοδότης

ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ , με μέση έκπτωση 17,75 % .

13. Υπογράφηκε η από 05-05-2020 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και του Δήμου

Λαυρεωτικής με  οικονομικό αντικείμενο 200.042,44 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

14. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της

Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 05-09-2020.

15. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου παρατάθηκε έως την 05-11-2020 (1η Παράταση),  με την υπ.

Αριθμ. 208/2020 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΘΖΥΩΛ1-Μ28).

Και επειδή:

Ø H υπηρεσία βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)

Ø Πρέπει να παραμείνει ενεργή η σύμβαση ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του ΑΠΕ

καθώς και  να εκτελεστούν οι εργασίες που προβλέπονται σ’ αυτόν

Ø Με το υπ’αρ. πρωτ. 19324/29-10-2020 έγγραφο ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα για παράταση δύο

(2) μηνών.

Εισηγούμαστε
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Την παράταση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» κατά δύο μήνες από την λήξη της 1ης Παράτασης, δηλαδή από 06-11-2020 ως

06-01-2021.

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

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις

οποίες «…ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που

υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016

(Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου,

σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.…».

- Τα άρθρα 147  (Προθεσμίες)  και 156  (Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη

διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες) του Ν.4412/2016

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- τα άρθρα 147 και 156 του Ν.4412/2016,

- την από 29.10.2020 αίτηση της ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’,

- το αριθμ. πρωτ: 19473/02.11.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

την έγκριση της χρονικής παράτασης της από 05.05.2020 εργολαβικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου

Λαυρεωτικής και της εταιρείας ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» κατά δύο μήνες από

την λήξη της πρώτης (1ης) παράτασης, δηλαδή από 6 Νοεμβρίου 2020 έως 6 Ιανουαρίου 2021.

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

για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 259/2020

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

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

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

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

ακόλουθα:
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Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το ΔΥ/29.10.2020  έγγραφό της υπέβαλλε στην

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

από 01.01.2020  έως 30.09.2020),  προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο της υλοποίησης του

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

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

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

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

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

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

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

εμφανίζουν αποκλίσεις,  και αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, ώστε να μην καταστεί σε καμία

περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν

απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με

απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή

του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

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

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

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

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

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

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

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

συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών
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με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-

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

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

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

τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 3ου τριμήνου:

1. Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων

2. Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών

3. Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού.

          Συνημμένα σας υποβάλλουμε την εισήγηση της αξιολόγησης του  πίνακα στοχοθεσίας των

οικονομικών αποτελεσμάτων του Γ΄ τριμήνου και του πίνακα υπολογισμού απόκλισης της

στοχοθεσίας.

Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων

του Δήμου Λαυρεωτικής Γ΄ τριμήνου 2020 σωρευτικά

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική

μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του,

βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος για την χρονική πορεία πραγματοποίησης των ετήσιων

στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και

τριμήνου,  καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους και ως προς το ύψος των απλήρωτων

υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα.

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν

ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού.   Η διαφορά των στόχων

εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου

και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος

οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του

στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτος, ο

στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που εκφράζει την πλήρη

χρήση των πόρων του Δήμου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα εάν έχει

εγγραφεί αποθεματικό τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού

αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του αποθεματικού. Στις περιπτώσεις που

το χρηματικό υπόλοιπο δεν ισούται με τα διαθέσιμα της προηγούμενης χρήσης , η ενδεχόμενη

διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγέθη μεταβάλει ισόποσα και αντίστροφα και τον στόχο του οικονομικού

αποτελέσματος ΟΠΔ.

Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το

Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που

διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός μηνός
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από τη λήξη του τριμήνου ,  τον φορέα,  την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο

Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι στόχοι συνολικά των υποομάδων «Ίδια έσοδα» και «Έσοδα

ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων ενισχύει σε σημαντικό βαθμό

την οικονομική αυτοτέλεια του ΟΤΑ παρέχοντας του τη δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο

λειτουργικών όσο και επενδυτικών δαπανών.

Για την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες

της ΚΥΑ 34574/20-7-2018 του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, του εγγράφου 44485/6-8-2018  και

65270/19-11-18 του Υπουργείου Εσωτερικών και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού

του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων  σε συνδυασμό με κάθε άλλο

στοιχείο,  το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και

αξιόπιστο. Επίσης το πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του

προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο

των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται οι στόχοι, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και οι

αποκλίσεις που σημειώνονται για το Γ΄ Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2020 συνοπτικά.

Α/Α στήλες 1 2 3 4

Στοιχεία Γραμμή ΟΠΔ "

Ίδια έσοδα"

(γραμμή 3α,

3β,4)

Γραμμή ΟΠΔ

"Σύνολο εσόδων"

(γραμμή Α.1+

διαθέσιμα)

Γραμμή ΟΠΔ

"Σύνολο εξόδων"

(γραμμή β.1)

Γραμμή ΟΠΔ

"Απλήρωτες

υποχρεώσεις"

(γραμμή γ.2)

1.Στόχοι

τριμήνου

2020(€)

13.730.956,39 24.769.630,24     22.916.623,00                  342.439,00

2.Εκτέλεση

Π/Υ

τριμήνου

2020 (€)

  7.443.484,98 16.740.802,32     14.880.170,85               3.443.547,69

3.Ποσό

απόκλισης

εκτέλεσης

από στόχους

τριμήνου

2020 (€)

-6.287.471,41 -8.028.827,92     -8.036.452,15               3.101.108,69
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4.Ποσοστό

απόκλισης

εκτέλεσης

από στόχους

τριμήνου

2020 (€)

         -45,79%          -32,00%              -35,00%                      906,00%

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ

Απόκλιση Εσόδων -8.028.827,92

Απόκλιση Εξόδων -8.036.452,15

Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)         7.624,23

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Στόχος       342.439,00

Εκτέλεση    3.443.547,69

Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος)

(2)

   3.101.108,69

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ

Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος (1)           7.624,23

Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων (2)    3.101.108,69

Διαφορά (1) - (2)  -3.093.484,46

Απόκλιση          -12,49%

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τον εντοπισμό των αποκλίσεων ισχύει:

• ως προς το σκέλος των εσόδων, η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος»,

•ως προς το σκέλος των δαπανών, η σχέση «Εκτέλεση μείον Στόχος»,

•ως προς το ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ, η σχέση «Απόκλιση Εσόδων μείον Απόκλιση Εξόδων»,

• ως προς τις απλήρωτες υποχρεώσεις υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων

υποχρεώσεων από το μητρώο δεσμεύσεων στο τέλος κάθε τριμήνου έναντι των αντίστοιχων στόχων

απλήρωτων υποχρεώσεων από την γραμμή Γ2,
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•ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, η σχέση «Απόκλιση ταμειακού αποτελέσματος μείον

Απόκλιση απλήρωτων υποχρεώσεων».

Από την επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε, προκύπτουν τα εξής:

1. Τα ίδια  έσοδα του Δήμου μας  ανέρχονται σε7.230.726,98€, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί

ήταν13.434.099,00€, εμφανίζεται αρνητική  απόκλιση ύψους 6.203.372,02€ (ποσοστό ύψους

46,18%).

2.Τα έσοδα που εισπράχθηκαν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) ανέρχονται σε 212.758,00€, ενώ ο στόχος

που είχε τεθεί ήταν 296.857,39€,εμφανίζεται αρνητική απόκλιση ύψους 84.099,39€ (ποσοστό ύψους

28,33%)

3.Το σύνολο των εσόδων (χωρίς το χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχεται σε14.928.107,34€ και τα

διαθέσιμα της 31.12.2019 σε 1.812.695€ επομένως συνολικά τα έσοδα πλέον διαθεσίμων ανέρχονται

σε 16.740.802,32€ ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 24.769.630,24€, εμφανίζεται αρνητική  απόκλιση

ύψους 8.028.827,92 (32,41%).

4.Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Γ΄ τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων

ανέρχονται σε 3.443.547,69€ ενώ ο στόχος  που είχε τεθεί ήταν  342.439,00€.

5.Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε14.880.170,85€, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν

22.916.623,00€, εμφανίζεται αρνητική απόκλιση ύψους 8.036.452,15€ (ποσοστό ύψους 35,07%)

6.Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως προβλέπεται

ανέρχεται σε 7.624,23€.

7.Το οικονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την ανωτέρω σχέση όπως

προβλέπεται, ανέρχεται σε -3.093.484,46€ και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον

τύπο (Απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ/Στόχος συνολικών Εσόδων ) και είναι -12,49%.

Όσον αφορά τη μεγάλη αρνητική απόκλιση εσόδων , αυτή δικαιολογείται διότι το μεγαλύτερο μέρος

των εσόδων αφορούν επιχορηγήσεις και προγραμματικές συμβάσεις που δεν έχουν ακόμη

εισπραχθεί.

Αναφορικά δε με το υψηλό ποσοστό απόκλισης των απλήρωτων υποχρεώσεων, αυτό οφείλεται στη

συσσώρευση αυτών εν αναμονή της εξόφλησής τους μέσω επιχορηγήσεων από το ΥΠΕΣ και

χρηματοδοτήσεων μέσω προγραμμάτων από άλλους φορείς του Δημοσίου.
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
0.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων-

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων

7.243.220,14 4.881.464,88 67,39% 4.856.992,25 67,06% 99,50%

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

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων-

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων

58.513,96 41.760,09 71,37% 31.930,33 54,57% 76,46%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 26.583,63 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από

μισθώματα ακινήτων του Δήμου, από μισθώματα για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, από μισθώματα ιχθυοτροφείων και από δικαιώματα

εμποροπανηγύρεων, παζαριών και λαϊκών αγορών για τα οποία βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι και εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

02.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων-
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων

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

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

έτους.

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

Προϋπολογισθέντων-
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων-
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων-
Εισπραχθέντων

3.159.175,33 2.009.163,41 63,60% 2.008.891,60        63,59% 99,99%
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των  1.150.283,73 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από

τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τα οποία  εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

04.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

571.095,26 329.617,00 57,72% 315.331,94 55,22% 95,66%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 255.763,32 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των

363.497,01 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου, ενταφιασμού, παράτασης χρόνου ταφής,

τέλους ανακομιδής, χρήσης οστεοφυλακίων, έσοδα από εισιτήρια θεάτρων μουσείων,  έσοδα από εκμ/ση χώρων για γυρίσματα διαφημ. κ.λ.π.,  έσοδα από τέλη ακίνητης

περιουσίας, από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων, από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, από

τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων,  από την εκμίσθωση χώρου παραλίας της Κακής Θάλασσας,  από τέλη διαφήμισης,  από τέλη αδειών οικοδομών,  για τα οποία

βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι και  εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

05.-ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

724.109,83 502.051,98 69,34% 501.965,98            69,32% 99,98%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 222.143,85 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από

Φ.Η.Χ. που εισπράττονται σταδιακά κάθε μήνα από τη Δ.Ε.Η. καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καθώς και εισφορές λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.

06.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ Ποσοστό μεταξύ
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Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

2.624.819,04 1.968.614,28 75,00% 1.968.614,28 75,00% 100,00%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό του 656.204,76 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων περιλαμβάνεται η επιχορήγηση

από Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών, η οποία εισπράττεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

07.-ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

95.506,72    28.479,87 29,82% 28.479,87 29,82% 100,00%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 67.026,85 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από

παράβολα για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, από παράβολα για άδεια μουσικών οργάνων, έσοδα από τέλη διαφήμισης, έσοδα

από τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων και εγγύησης καλής χρήσης εργασιών και έσοδα από μίσθωση δημοτικών θερινών κινηματογράφων ,τα οποία

εισπράττονται  σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

1.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

32.976.698,06 6.559.442,88 19,89% 6.557.907,88 19,89% 99,98%

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής:
11.-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων

Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
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Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ

οφείλεται στην είσπραξη μηδενικού ποσού από προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων.

12.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

6.980.816,05 5.099.758,11 73,05% 5.099.758,11 73,05% 100,00%
Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των  1.881.057,94 ευρώ. Σε αυτή

την κατηγορία εσόδων περιλαμβάνεται χρηματοδότηση για τη λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης τους,

για τη φιλοξενία μεταναστών, για την κάλυψη των αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του COVID-19, επιχορήγηση για πυροπροστασία, χρηματοδότηση Παροχής

Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής, επιχορήγηση για εξόφληση  ληξιπρόθεσμων δικαστικών αποφάσεων, επιχορήγηση από το πρόγραμμα Europe for citizens και από το

WiFI4U, επιχορήγηση για την προστασία αδέσποτων μικρών ζώων.

13.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

25.624.264,54 1.253.498,80 4,89% 1.253.498,80 4,89% 100,00%

Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες και οι λοιπές επιχορηγήσεις για

επενδύσεις και έργα, για τις οποίες έχουν προϋπολογιστεί τα κάτωθι ποσά:

1.Για την επιχορήγηση από Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 205.320,00 ευρώ.

2.Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 74.600,00 ευρώ.

3.Για τη χρηματοδότηση κοινοχρήστων χώρων Κερατέας-Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 64.200,00 ευρώ.

4. Για την κατασκευή γηπέδου 5x5 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 100,000,00 ευρώ.
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5. Για την αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου «ΟΙΚΙΑ  ΜΠΙΑ» μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό του 1.800.000,00 ευρώ.

6. Για την αποκατάσταση της Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 2.210.000,00 ευρώ.

7. Για την οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής  μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 776.289,11 ευρώ και έχει εισπραχθεί το ποσό των 681.986,94

ευρώ.

8. Για την κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 780.000,00 ευρώ.

9. Για τις εργασίες προστασίας φοινικοειδών του Δήμου Λαυρεωτικής μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 200.000,00 ευρώ.

10.Για την κατασκευή γηπέδου 9x9 στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 390.000,00 ευρώ.

11. Για την ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 799.800,00 ευρώ.

12. Για την ενεργειακή αναβάθμιση συντήρηση και ανακατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου και περιβάλλοντος χώρου μέσω προγραμματικής

σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό του  1.500.000,00 ευρώ.

13. Για την κτηματογράφηση πολεοδόμηση πράξη εφαρμογής επέκταση σχεδίου πόλης Κερατέας μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των

22.326,11 ευρώ.

14. Για τη μελέτη ΓΠΣ στα διοικητικά όρια Δ. Λαυρεωτικής και τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος μέσω προγραμματικής σύμβασης  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των

75.026,13 ευρώ και έχει εισπραχθεί το ποσό των 71.661,44 ευρώ.

15. Για την Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του   Δημοτικού

Σταδίου ¨ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ¨ Δήμου Λαυρεωτικής  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 433.577,41 ευρώ και έχει εισπραχθεί το ποσό των 193.587,62 ευρώ.

16.  Για την επιχορήγηση του ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαυρεωτικής¨ ΕΣΠΑ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 33.696,00 ευρώ.

17. Για την αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ¨ΡΑΦΙΑ¨ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 450.000,00 ευρώ.

18. Για την κατασκευή εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για παιδιά άνω των 14  ετών χρονών έχει προϋπολογιστεί το ποσό του

1.000.000,00 ευρώ.

19.Για τη χρηματοδότηση της Δ.Ε.Η. για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στο Ο.Τ.219 της Δ.Ε. Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 130.000,00

ευρώ.

20. Για τη χρηματοδότηση ΣΒΑΚ από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 34.695,10 ευρώ και έχει εισπραχθεί το ποσό των 4.274,90 ευρώ.
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21. Για τη χρηματοδότηση προμήθειας μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II  ¨ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των

175.000,00 ευρώ και έχει εισπραχθεί το ποσό των 91.760,00 ευρώ.

22.  Για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων  και λοιπές δράσεις από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II  ¨  έχει προϋπολογιστεί το ποσό των

117.100,00 ευρώ.

23. Για τη χρηματοδότηση Προγράμματος Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων έχει προϋπολογιστεί το ποσό των  24.347,93

ευρώ.

24. Για τη χρηματοδότηση προμήθειας τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών   από το Πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II’’ έχει προϋπολογιστεί το ποσό

των 203.000,00 ευρώ.

25. Για την Προμήθεια απορριμματοφόρων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 150.000,00 ευρώ.

26. Χρηματοδότηση για «Ανάπλαση τεσσάρων παραλιών Δήμου Λαυρεωτικής» 2018ΣΕ15510028 έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 239.999,52 ευρώ.

27. Για τη χρηματοδότηση ¨Προμήθεια υλικών συντήρησης αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου¨ από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των

275.306,00 ευρώ.

28. Για την ανάδειξη και αξιοποίηση του Πολιτιστικού Κέντρου Δ. Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί το ποσό του 1.060.780,79 ευρώ.

29. Για την ανάδειξη και αξιοποίηση Κτιρίου Φιλόμουσων ως Πολιτιστικού Κέντρου του Δ. Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί το ποσό του 1.113.619,21 ευρώ.

30.  Για την Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Πράξη Εφαρμογής Β’  κατοικίας Περιγιάλι-Τσονίμα-Τρεχαντιέρα στο Δ.  Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί το ποσό των

880.000,00 ευρώ.

31. Για την Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Πράξη Εφαρμογής περιοχών Β’ κατοικίας Πανόραμα-Αγία Μαρίνα-Τουρκολίμανο (πρώην Δ. Κερατέας ) Δήμου Λαυρεωτικής

έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 485.698,81 ευρώ.

32. Για τη μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης Πράξης Εφαρμογής περιοχών Β’ κατοικίας «Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο» Δήμου Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το

ποσό του 1.150.000,00 ευρώ.

33.  Για τη μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’  κατοικίας «Πόρτο Εννέα»  Δήμου Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των

300.000,00 ευρώ.
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34. Για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE CIRC for BIO έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 109.893,00 και έχει εισπραχθεί το ποσό των 32.967,90

ευρώ.

35. Για  την Ανάπλαση Λ. Αθηνών –Σουνίου κάθετων οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των  5.200.000,00 ευρώ.

36. Για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 142.600,00 ευρώ.

37.  Για Κτηματογραφική αποτύπωση –  Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας –  Υδραυλική Μελέτη Ρεμάτων-  Περιβαλλοντική Μελέτη Ρεμάτων για την πολεοδόμηση

περιοχών παραθεριστικής κατοικίας «Σπηλιαζέζα» και «Αγιασμόθι» Δήμου Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των  530.000,00 ευρώ.

38. Για την επέκταση- αναβάθμιση υποδομών στις δομές υγείας Δήμου Λαυρεωτικής ΕΣΠΑ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 74.186,72 ευρώ.

39. Για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαυρεωτικής έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 1.498.960,25 ευρώ.

40. Για τις συμπληρωματικές εγκαταστάσεις στο Αθλητικό Κέντρο Κερατέας έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 600.000,00 ευρώ.

 41. Για την προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση των παιδικών χαρών από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 106.500,00 ευρώ.

42. Για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων από το Πράσινο Ταμείο έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 82.942,45 ευρώ.

43. Για την ‘’Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου’’ έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 24.800,00 ευρώ.

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

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

194.000,00 100.668,41 51,89% 99.133,41 51,10% 98,48%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 93.331,59 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο

ποσό των 94.866,59 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, από πρόστιμα Κ.Ο.Κ., από

πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων και λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές βάσει ειδικών διατάξεων.

16.-ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
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Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων Εισπραχθέντων
162.617,47 105.517,56 64,89% 105.517,56           64,89% 100%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 57.099,91 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έσοδα από

δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων, από παρακράτηση ποσού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω

κατηγορίες εκτάκτων εσόδων, τα οποία εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους.

2.-ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

2.522.287,91 1.775.425,72 70,39% 1.773.547,22 70,32% 99,89%

Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής:

21.-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

2.505.787,91 1.763.152,67 70,36% 1.761.405,95            70,29% 99,90%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 742.635,24 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των

744.381,96 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από

τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού,  από τέλη ακίνητης περιουσίας,  από το ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών,  από φόρο

ηλεκτροδοτούμενων χώρων, από τέλη στάθμευσης αυτοκινήτων, πεζοδρομίων, από δικαιώματα και τέλη κοιμητηρίων, από δικαιώματα εμποροπανηγύρεων τα οποία

εισπράττονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. Σχετικά με τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι βεβαιώσεις

αναφέρονται σε επιστρεφόμενα δημοτικά τέλη μη εισπραχθέντα από τη Δ.Ε.Η., καθώς και σε ακίνητα μη ηλεκτροδοτούμενα, πολλά εκ των οποίων έχουν ηλεκτροδοτηθεί

εν αγνοία της Υπηρεσίας και αναμένονται διαγραφές των βεβαιωμένων ποσών κατά τη διάρκεια του έτους.
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22.-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

16.500,00 12.273,05 74,38% 12.141,27 73,58% 98,92%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχεται στο ποσό των 4.226,95 ευρώ και μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων στο ποσό των

4.358,73 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν έσοδα από

λοιπά πρόστιμα και πρόστιμα Κ.Ο.Κ.

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

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

14.834.602,53 8.923.052,75 60,15% 212.766,35 1,43% 2,38%

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 01.01-30.9.2020

Κ.Α. Περιγραφή
Προϋπ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.187.437,28 4.539.608,04 30.649,85
3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 1.711.027,78  1.711.027,78         70.063,25
3214.001 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 78.976,25 78.976,25 3.958,56
3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 141.376,25 123.198,76 2.720,59
3216.001 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων 343.209,60 343.209,60 0,00

και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος
3217.001 Εισφορά λόγω ένταξης σχεδίου περιοχής Λεγραινών 223.255,86 223.255,86 1.447,04
3217.002 Εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Κερατέας 102.884,15 102.884,15 2.046,60
3217.003 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τσονίμα 4.998,64 4.998,64 0,00
3217.004 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Τρεχαντιέρα 1.993,73 1.993,73 10,40
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3217.005 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π.οικ. Περιγιάλι 5.133,30 5.133,30 0,00
3217.006 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Αγ. Μαρίνα 4.501,37       4.361,37           373,33
3217.007 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Πανόραμα 560,00 560,00 0,00
3217.008 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Δασκαλειό 1.983,33 1.983,33 0,00
3217.009 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Βγέθι 350,00 350,00 0,00
3217.010 Εισφορά  λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. ΠΟΡΤΟ-ΕΝΝΙΑ 390,00 390,00 0,00
3217.011 Εισφορά λόγω επέκτασης Σ.Π. οικ. Καλοπήγαδο 2.356,66 2.356,66 0,00
3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 117.121,24 117.121,24 12.241,44
3219.002 Λοιπά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 912.998,44 770.160,42 2.475,61
3219.003 Λοιπά έσοδα    73.688,79          73.488,79         17.969,08
3219.004 Έσοδα από τέλη πεζοδρομίων 88.795,75 88.435,75 7.067,96
3219.005 Έσοδα από καταλογισμοί 832,67 832,67 0,00
3219.006 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων             136.900,30       136.436,59       23.958,99
3219.007 Έσοδα από Νεκροταφείο 130.296,30 130.036,30 24.907,88
3219.008 Παραχώρηση δικαιώματος χρ. παραλίας Χάρακα 4.655,67 4.655,67 565,46
3219.009 Εκμίσθωση αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής Θάλασσας          547,31           547,31          547,31
3219.011          Φόρος και χαρτόσημο για μισθώματα          352,66        352,66          44,15
3219.012           Καταβολή ΦΠΑ    155.724,77     155.724,77                8.371,85
3221. Έκτακτα γενικά έσοδα           300.741,90 300.973, 11          3.337,00

9.733.090,00 8.923.052,75 212.756,35

Για τις οφειλές που αναφέρθηκαν και αφορούν τα προηγούμενα έτη αλλά και το έτος αυτό, έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες όπως δέσμευση φορολογικής

ενημερότητας, αποστολή ειδοποιήσεων-επιστολών κ.ά., προκειμένου σταδιακά κατά την διάρκεια του έτους να εισπράττεται το μεγαλύτερο δυνατό ποσό.

Προκειμένου να μην υπάρχει πλασματική εικόνα στις εισπράξεις εγγράφεται στο δημοτικό προϋπολογισμό στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑ…-8511της αντίστοιχης

υπηρεσίας ποσό πρόβλεψης μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.

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

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

2.480.986,64 1.526.901,90 61,54% 1.526.901,90 61,54% 100%
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Οι διαφορές που προκύπτουν αναλύονται ως εξής:

41.-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

1.861.626,74 1.308.639,93 70,30% 1.308.639,93 70,30% 100,00%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων αλλά και μεταξύ  προϋπολογισθέντων  και εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 552.986,81 ευρώ. Σε αυτή

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

προσωπικού οι κρατήσεις αυτού και λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.

42.- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

28.500,00 6.690,99 23,48% 6.690,99 23,48% 100,00%

Η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων ανέρχεται στο ποσό των 21.809,01 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία εσόδων συμπεριλαμβάνονται

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

43.- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ποσοστό μεταξύ

Προϋπολογισθέντων
Βεβαιωθέντων

Εισπραχθέντα Ποσοστό μεταξύ
Προϋπολογισθέντων
Εισπραχθέντων

Ποσοστό μεταξύ
Βεβαιωθέντων
Εισπραχθέντων

590.859,90 211.570,98 35,81% 211.570,98 35,81% 100,00%

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

Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

15.486.896,13 14.010.372,53 90,47% 10.314.517,10      66,61% 8.681.043,76 7.801.959,15 50,38% 75,64%

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

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

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

7.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

32.021.998,83 10.277.998,63 32,10% 3.541.911,47 11,06% 2.802.266,53 2.778.908,72 8,68% 78,46%

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

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

7.185.548,94 6.097.239,95 84,85% 1.422.259,44 19,79% 980.926 977.443,28       13,60% 68,72%

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

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

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

Λαυρίου.

                                                                                                             73.-ΕΡΓΑ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

21.032.539,85 3.181.381,90 15,13% 1.167.573,41 5,55% 937.035,89 937.035,89 4,45% 80,25%

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

δικτύου, εργασίες καθαρισμού και διάφορα έργα.

74.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

3.713.910,04 909.376,78 24,49% 862.078,62 23,21% 839.304,64 819.429,55 22,06% 95,05%

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

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

 8.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

14.334.281,94 5.043.736,32 35,19% 4.466.391,20 31,16% 4.333.704,32 4.299.302,98 30,00% 96,26%
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81.-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

3.166.665,13 3.164.833,13 99,94% 3.164.833,13 99,94% 3.128.170,07 3.093.768,73 97,70% 97,75%

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

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

82.-ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
Προϋπολογισθέντα Δεσμευθέντα Ποσοστό

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

1.887.626,74 1.878.903,19 99,54% 1.301.558,07 68,95% 1.205.534,25 1.205.534,25 63,86% 92,62%

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

ποσών.

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

μεταξύ
Δεσμ/ντων -
Προϋπ/ντων

Τιμολογηθέντα Ποσοστό
μεταξύ

Τιμολ/ντων-
Προϋπ/ντων

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Προϋπ/ντων

Ποσοστό μεταξύ
Πληρωθέντων -
Τιμολογηθέντων

9.279.990,07

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

αφού έλαβε υπόψη:

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

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

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

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών»

- τη ΔΥ/29.10.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

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

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

0 Τακτικά έσοδα 7.243.220,14 4.881.464,88 0,673936 4.856.992,25 0,670557 0,994987
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 58.513,96 41.760,09 0,713677 31.930,33 0,545687 0,764614
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 10.000,00 1.778,25 0,177825 1.778,25 0,177825 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3.159.175,33 2.009.163,41 0,635977 2.008.891,60 0,635891 0,999865
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 571.095,26 329.617,00 0,577166 315.331,94 0,552153 0,956662
5 Φόροι και εισφορές 724.109,83 502.051,98 0,693337 501.965,98 0,693218 0,999829
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 2.624.819,04 1.968.614,28 0,75 1.968.614,28 0,75 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 95.506,72 28.479,87 0,298198 28.479,87 0,298198 1
1 Εκτακτα έσοδα 32.976.698,06 6.559.442,88 0,198911 6.557.907,88 0,198865 0,999766

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 15.000,00 0,00 0 0,00 0 ########
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 6.980.816,05 5.099.758,11 0,730539 5.099.758,11 0,730539 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 25.624.264,54 1.253.498,80 0,048918 1.253.498,80 0,048918 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 194.000,00 100.668,41 0,518909 99.133,41 0,510997 0,984752
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 162.617,47 105.517,56 0,64887 105.517,56 0,64887 1
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 2.522.287,91 1.775.425,72 0,703895 1.773.547,22 0,70315 0,998942

21 Τακτικά έσοδα 2.505.787,91 1.763.152,67 0,703632 1.761.405,95 0,702935 0,999009
22 Έκτακτα έσοδα 16.500,00 12.273,05 0,743821 12.141,27 0,735835 0,989263
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 14.834.602,53 8.923.052,75 0,601503 212.756,35 0,014342 0,023843

31 Εισπράξεις από δάνεια 5.101.512,53 0,00 0 0,00 0 ########
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 9.733.090,00 8.923.052,75 0,916775 212.756,35 0,021859 0,023843
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.480.986,64 1.526.901,90 0,615441 1.526.901,90 0,615441 1

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1.861.626,74 1.308.639,93 0,702955 1.308.639,93 0,702955 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 28.500,00 6.690,99 0,234772 6.690,99 0,234772 1
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 590.859,90 211.570,98 0,358073 211.570,98 0,358073 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1.812.418,10 0,00 0 0,00 0 ########

Σύνολα εσόδων 61.870.213,38 23.666.288,13 14.928.105,60

Κ.Α.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/9/2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ %

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

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

6 Έξοδα 15486896,13 14010372,5 0,90466 10314517,1 0,6660158 8681043,76 7801959,15 0,5037781 0,7564057
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4338558,72 4139981,31 0,95423 2823970,03 0,6509005 2811315,84 2808972,63 0,6474437 0,9946892
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1368081,39 1110840,07 0,811969 580013,25 0,4239611 525239,5 515073,98 0,3764937 0,8880383
62 Παροχές τρίτων 3327853,16 2775582,32 0,834046 2099812,18 0,630981 1702375,61 1675885,89 0,5035937 0,7981123
63 Φόροι - τέλη 62000 62000 1 26894,31 0,4337792 18945,39 18945,39 0,3055708 0,7044386
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 2058996,85 1973569,11 0,95851 2343763,74 1,1383037 1382890,37 643802,21 0,3126776 0,2746873
65 Πληρωμές για την εξυπ ηρέτηση δημοσίας π ίστεως 129657,17 129657,17 1 96005,36 0,7404555 96005,36 96005,36 0,7404555 1
66 Δαπ άνες π ρομήθειας αναλωσίμων 1346328 1204483,04 0,894643 784090,49 0,5823919 613498,95 605500,95 0,4497425 0,7722335
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2671466,84 2614259,51 0,978586 1559967,74 0,5839368 1530772,74 1437772,74 0,538196 0,9216683
68 Λοιπά Έξοδα 183954 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0!

7 Επενδύσεις 32021998,83 10277998,6 0,320967 3541911,47 0,1106087 2802266,53 2778908,72 0,0867812 0,7845788
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 7185548,94 6097239,95 0,848542 1422259,44 0,1979333 980926 977443,28 0,136029 0,6872468
73 Έργα 21032539,85 3181381,9 0,15126 1167573,41 0,0555127 937035,89 937035,89 0,0445517 0,8025499
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 3713910,04 909376,78 0,244857 862078,62 0,2321216 839304,64 819429,55 0,220638 0,9505276
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επ ιχειρήσεις) 90000 90000 1 90000 1 45000 45000 0,5 0,5

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 14334281,94 5043736,32 0,351865 4466391,2 0,3115881 4333704,32 4299302,98 0,2999315 0,9625899
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 3166665,13 3164833,13 0,999421 3164833,13 0,9994215 3128170,07 3093768,73 0,9769801 0,9775456
82 Αποδόσεις 1887626,74 1878903,19 0,995379 1301558,07 0,6895209 1205534,25 1205534,25 0,6386508 0,9262239
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 9279990,07 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0!

9 Αποθεματικό 27036,48
Σύνολα δαπανών 61870213,38 29332107,5 18322819,77 15817014,6 14880170,85

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/9/2020

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τις δημόσιες

συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών

Αρ. Απόφ.: 260/2020

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 «συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και

παροχής γενικών υπηρεσιών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Μεταβολή %

%1 2 3 3\2

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 12.614.859,19 11.299.487,84 10.460.868,84 0,93

1. Απαιτήσεις απόφόρους,τελη κλπ 8.938.780,83 8.816.858,44 8.768.239,44 0,99

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό
Δημόσιο & Δημοσιες επιχ

3. Λοιπές απαιτήσεις 3.676.078,36 2.482.629,40 1.692.629,40 0,68

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.812.694,98 1.043.567,89 1.867.839,23 1,79

1. Ταμείο 1.823,40 2.431,94 1.804,64

2. Καταθέσεις όψεως και
προθεσμίας

1.810.871,58 1.041.135,95 1.866.034,59 1,79

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

810.162,50 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 67.143,35

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 743.019,15 #ΔΙΑΙΡ./0!

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί
ενεργητικού

0,00 0,00 0,00

1 2 3 3\2

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 1.810.398,16 1.708.582,76 1.517.705,08

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
σε τράπεζες

1.408.258,16 1.408.258,16 1.408.258,16

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
σε τράπεζες

402.140,00 300.324,60 109.446,92

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.362.734,72 4.340.468,91 3.605.984,06 0,83

1. Προμηθευτές 3.116.717,07 3.295.308,49 2.885.233,80 0,88

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 189.745,64 193.231,99 245.748,54 1,27

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 202,08 #ΔΙΑΙΡ./0!

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες &
μακροπροθεσμες  υποχρεώσεις

56.069,93 851.928,43 475.001,72 0,56

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

795.605,50 185,12 0,00

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
(πληρωτέα)

795.605,50 185,12

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί
παθητικού

0,00 0,00 0,00

Τα ποσά τα οποία έχουν
εγγραφεί αποτυπώνουν τα

πραγματικά μετά το κλείσιμο του
προηγούμενου έτους και τη
σύνταξη του ισολογισμού.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
3ο Τρίμηνο 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

τέλος Προηγούμενου έτους τέλος Προηγούμενου
τριμήνου
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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 «…ζ) Ασκεί καθήκοντα

αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως

προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του

δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την

έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.

4412/2016…»

2. Τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  σύμφωνα με τις οποίες: «…11. Στις

δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην

παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο

(Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης).  Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων που

υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές

ή  πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη

του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη

διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.). Σε περίπτωση αποδοχής, ολικής ή μερικής,

ένστασης με την οποία ζητείται η αναβαθμολόγηση τεχνικών προσφορών, η επιτροπή αξιολόγησης

ενστάσεων προβαίνει κατά την κρίση της σε αναβαθμολόγηση…..ε) Για την επιλογή των μελών των

συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση

κατά τις διατάξεις του άρθρου 26  του ν.  4024/2011  (Α΄ 226). στ) Τα γνωμοδοτικά όργανα της

παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση

εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και

λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων…»

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

να συγκροτηθεί η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για τις συμβάσεις προμηθειών και παροχής

γενικών υπηρεσιών, για διαγωνισμούς οι οποίοι θα προκηρυχθούν έως το τέλος του έτους 2020, θα

πρέπει να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι, ο καθένας με τον αναπληρωτή του, ως μέλη της

Επιτροπής, εκ των οποίων  ο ένας θα είναι Πρόεδρος.

Η Επιτροπή αυτή θα έχει ως αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί για τις προβλεπόμενες στον

Ν.4412/2016 ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον του Δήμου Λαυρεωτικής,  τόσο

κατά το στάδιο της ανάθεσης, όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσης της εκάστοτε δημόσιας σύμβασης

προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση αποδοχής, ολικής ή μερικής, ένστασης με την οποία

ζητείται η αναβαθμολόγηση τεχνικών προσφορών, η επιτροπή θα προβαίνει κατά την κρίση της σε

αναβαθμολόγηση. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί

εντός του έτους 2020, και για τις οποίες θα υποβληθούν ενστάσεις, αυτές θα εξεταστούν από την ως

άνω Επιτροπή.
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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 των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/2016

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Την συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και

παροχής γενικών υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.  11 του Ν.4412/2016 (προσαρμογή στις οδηγίες

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για διαγωνισμούς οι οποίοι θα προκηρυχθούν έως το τέλος του έτους

2020, αποτελούμενη από τους κάτωθι Δημοτικούς Υπαλλήλους:

Τακτικά μέλη

Ιορδανίδου Λυδία

Μαργαρίτη Γαϊτανιώ

Κατσάρος Θεόδωρος

Αναπληρωματικά μέλη

Γουδέλη Αικατερίνη

Γεώργας Γεώργιος

Λιούμης Χρήστος

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Λυδία Ιορδανίδου.

Η ανωτέρω Επιτροπή θα έχει ως αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί για τις προβλεπόμενες στον Ν.4412/16

ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον του Δήμου Λαυρεωτικής, τόσο κατά το στάδιο

της ανάθεσης, όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσης της εκάστοτε δημόσιας σύμβασης προμηθειών

ή παροχής υπηρεσιών.

Σε περίπτωση αποδοχής,  ολικής ή μερικής,  ένστασης με την οποία ζητείται η αναβαθμολόγηση

τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή θα προβαίνει κατά την κρίση της σε αναβαθμολόγηση.

Για διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους

2020, και για τις οποίες θα υποβληθούν ενστάσεις, αυτές θα εξεταστούν από την ως άνω Επιτροπή.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί χρονικής παράτασης της αριθμ. πρωτ:8213/01.06.2020 σύμβασης

ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που αφορά την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του

Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 261/2020

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 1ο θέμα εκτός ημερήσιας

διάταξης περί «χρονικής παράτασης της αριθμ. πρωτ:8213/01.06.2020 σύμβασης ανάθεσης παροχής

υπηρεσιών που αφορά την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως, κατόπιν του
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αριθμ. πρωτ: 19446/02.11.2020 αιτήματος του Γραφείου Κίνησης, προκειμένου να ληφθεί εγκαίρως

η σχετική απόφαση για την χρονική παράταση της εν λόγω σύμβασης μέχρι να ολοκληρωθεί η

διαγωνιστική διαδικασία.

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, προκειμένου να ανανεωθούν άμεσα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των οχημάτων

και μηχανημάτων του Δήμου και να μην υπάρξει κίνδυνος ακινητοποίησής τους.

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. Τις διατάξεις του άρθρου 132 ‘’Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ’’) του Ν.4412/2016

2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ:8213/01.06.2020 συμφωνητικό ανάθεσης παροχής υπηρεσιών

ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων  του Δήμου Λαυρεωτικής, συνολικού ποσού 12.610,00

ευρώ (20SYMV006794609)

4. Την υπ’ αριθμ. 234/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση της αριθμ. 122/2020 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού

5. Την υπ’  αριθμ.1010/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων, με

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 2 Νοεμβρίου 2020

6. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑ εξόδων: 10-6253, 15-6253, 20-6253, 30-6253, 35-6253,

70-6253 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020

7. Τις διατάξεις του άρθρου 60  ‘’Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων’’  της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 68/20-3-

2020)  ‘’Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της

ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης’’, σύμφωνα με τις οποίες «…είναι δυνατή

…η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών,  για χρονικό διάστημα που θα

καθορίζεται με την οικεία απόφαση…»
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8. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και ισχύει

Με βάση τα ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος πρότεινε τη χρονική παράταση της ως άνω

αναφερόμενης σύμβασης για δύο (2) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης της, προκειμένου να

μην υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία του Δήμου μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής

διαδικασίας που προκηρύχθηκε με την αριθμ.1010/2020 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής 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 αντικαταστάθηκε με το Ν.4735/2020 και

ισχύει

- τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016

- τις διατάξεις του άρθρου 60 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 68/20-3-2020)

- την αριθμ. πρωτ: 8213/01.06.2020 συναφθείσα σύμβαση

- την αριθμ.1010/2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

την έγκριση της χρονικής παράτασης της υπ’  αριθμ.  πρωτ:  8213/01.06.2020  σύμβασης ανάθεσης

παροχής υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής

(20SYMV006794609) μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της εταιρείας «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.»  για

δύο (2) επιπλέον μήνες από τη λήξη της προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία του

Δήμου μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε με την

αριθμ.1010/2020 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.

Η δαπάνη συνολικού ποσού  5.100,00 ευρώ θα βαρύνει τους ΚΑ εξόδων: 10-6253, 15-6253, 20-6253,

30-6253, 35-6253, 70-6253 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 (ΑΑΥ: Α-1305, Α-1306, Α-

1307, Α-1308, Α-1309).

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

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


