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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Η Σ  3 2 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 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 24 Νοεμβρίου 2020

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 19:00

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 20.11.2020

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  7

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

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

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Σταύρος Κρητικός, Αρετούσα Μακρή

Απόντα μέλη  :  -

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

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

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

Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 268/2020

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 Γ’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο

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

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

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

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «…γ) Εγκρίνει

τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια

προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του

Δήμου.…».

Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του

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

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
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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 «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής

υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’  αριθμ.68/2020  απόφασή του σχετικά με την έκθεση

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

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

πίνακα 1.

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

πίνακα 2.

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

Σύμφωνα με την αριθμ. 68/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού

Προσώπου:

«….Από τους ανωτέρω πίνακες της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ’ 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

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

επισημανθούν οι κάτωθι παρατηρήσεις.

Ως προς το σκέλος των εσόδων:

        Κατά το Γ΄ τρίμηνο έτους 2020 βεβαιώθηκε ποσοστό 57,72% επί του προϋπολογισμού εσόδων

του Ν.Π.Δ.Δ , μη συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων (502.302,25€

/ 870.212,15€) ή 59,34% επί του συνολικού προϋπολογισμού εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του

χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων (657.712,50€ / 1.108.322,41€).



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 4 από 189

        Το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων κατά το Γ΄ τρίμηνο μη συμπεριλαμβανομένου του

χρηματικού υπολοίπου, ανήλθε στο ύψος των 599.083,54 ευρώ, ενώ συμπεριλαμβανομένου και του

χρηματικού υπολοίπου το συνολικό ποσό των εισπράξεων ανήλθε στο ύψος των 657.712,50 ευρώ.

        Ο στόχος ο οποίος είχε τεθεί με την υπ’ αριθμ. 44/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. περί

αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ. έτους 2020 για τις εισπράξεις του Γ΄ τριμήνου ήταν οι συνολικές εισπράξεις

να ανέλθουν στο ύψος των 809.522,00 ευρώ και οι εισπράξεις μόνο των εσόδων άνευ του χρηματικού

υπολοίπου στο ύψος των 750.893,00 ευρώ.

Ως προς το σκέλος των εξόδων:

         Κατά το Γ΄ τρίμηνο έτους 2020 τιμολογήθηκε ποσοστό 55,39% του προϋπολογισμού δαπανών

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

(427.066,64 € / 771.085,51 €) ή 62,55 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των δαπανών.

         Εξοφλήθηκε ποσοστό 75,69% των συνολικά τιμολογημένων υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.,

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών αλλά και υποχρεώσεων του Γ΄ τρίμηνου έτους 2020.

Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού:

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

έχει ως εξής:

- Οι υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. εμφανίζονται μειωμένες κατά 3.437,72 ευρώ συγκριτικά με αυτές του

προηγούμενου (δεύτερου) τριμήνου 2020.

- Τα χρηματικά διαθέσιμα εμφανίζονται αυξημένα κατά 45.890,67 ευρώ  συγκριτικά με αυτά του

προηγούμενου (δεύτερου) τριμήνου 2020.

      - Οι απαιτήσεις του Ν.Π.Δ.Δ. παραμένουν αμετάβλητες συγκριτικά με αυτές του προηγούμενου

(δεύτερου) τριμήνου.

Στον πίνακα των στοιχείων του Ισολογισμού τα ποσά των στηλών θα εμφανίσουν τα πραγματικά

δεδομένα όπως θα διαμορφωθούν με τις εγγραφές κλεισίματος του έτους 2019»

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.68/2020 απόφαση του Δ. Σ. του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

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

εγκρίνει την έκθεση εξόδων –  εσόδων Γ’  τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

Δήμου Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω:



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 5 από 189

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/9/2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %

1 2 2/1 3 3/1 3/2
Τακτικά έσοδα 861.700,00 495.790,10 0,575363 495.790,10 0,575363 1
Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 10.000,00 2.323,05 0,232305 2.323,05 0,232305 1
Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 1.500,00 127,55 0,085033 127,55 0,085033 1
Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 40.200,00 7.714,50 0,191903 7.714,50 0,191903 1
Φόροι και εισφορές 50.000,00 11.625,00 0,2325 11.625,00 0,2325 1
Εσοδα από επιχορηγήσεις 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
Λοιπά τακτικά έσοδα 760.000,00 474.000,00 0,623684 474.000,00 0,623684 1
Εκτακτα έσοδα 2.000,00 0,00 0 0,00 0 ########
Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.000,00 0,00 0 0,00 0 ########
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
Τακτικά έσοδα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 6.512,15 6.512,15 1 6.512,15 1 1
Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 6.512,15 6.512,15 1 6.512,15 1 1
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 179.481,30 96.781,29 0,539228 96.781,29 0,539228 1
Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 175.481,30 96.781,29 0,551519 96.781,29 0,551519 1
Εισπράξεις υπέρ τρίτων 4.000,00 0,00 0 0,00 0 ########

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 58.628,96 0,00 0 0,00 0 ########

Σύνολα εσόδων 1.108.322,41 599.083,54 599.083,54
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/9/2020

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 755585,51 651354,94 0,862053 418820,52 0,5542993 407018,31 316675,05 0,4191121 0,7561116
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 284950,63 284950,63 1 226691,38 0,7955462 222189,48 222189,48 0,7797473 0,9801408
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 128420 104228,4 0,811621 37122,37 0,28907 33427,17 23433,17 0,1824729 0,6312412
62 Παροχές τρίτων 90075,96 75241,13 0,835308 33601,86 0,3730392 30902,25 24678,01 0,2739689 0,7344239
63 Φόροι - τέλη 1000 1000 1 480,35 0,48035 480,35 480,35 0,48035 1
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 121900 71854,91 0,589458 60639,37 0,4974518 60639,37 31640,3 0,2595595 0,5217782
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 500 500 1 68 0,136 68 68 0,136 1
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 127738,92 113477,47 0,888355 60114,79 0,4706067 59209,29 14083,34 0,110251 0,2342741
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
68 Λοιπά Έξοδα 1000 102,4 0,1024 102,4 0,1024 102,4 102,4 0,1024 1

7 Επενδύσεις 15500 8558,54 0,552164 8246,12 0,5320077 8246,12 0 0 0
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 15500 8558,54 0,552164 8246,12 0,5320077 8246,12 0 0 0
73 Έργα 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 331907,26 331907,26 1 266164,18 0,8019233 261432,67 208047,48 0,6268241 0,7816509
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 152425,96 152425,96 1 152280,96 0,9990487 148993,29 95608,1 0,6272429 0,6278401
82 Αποδόσεις 179481,3 179481,3 1 113883,22 0,634513 112439,38 112439,38 0,6264685 0,9873217
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

9 Αποθεματικό 5329,64
Σύνολα δαπανών 1108322,41 991820,74 693230,82 676697,1 524722,53
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

τέλος
Προηγούμενου
έτους 31-12-2019

Προηγούμενο
τρίμηνο 01/01-
30/06/2020

3ο Τρίμηνο 2020 Μεταβολή

%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 18.557,44 18.577,17 18.577,17 1,00
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 7.841,38 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 342,58 361,71 361,71 1,00
3. Λοιπές απαιτήσεις 10.373,48 18.215,46 18.215,46 1,00
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 58.628,96 57.099,21 102.989,88 1,80
1. Ταμείο 40,84 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 58.588,12 57.099,21 102.989,88 1,80
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.821,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.821,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 172.924,73 178.756,86 175.319,14 0,98
1. Προμηθευτές 161.887,46 171.400,99 172.201,51 1,00
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 10.874,81 5.194,87 947,67 0,18
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 1.952,41 1.952,41 1,00
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 162,46 208,59 217,55 1,04
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Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ –

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ.  Αρετούσα Μακρή,  μειοψήφησε διατυπώνοντας την άποψη ότι υπάρχει υστέρηση

Εσόδων και μείωση των χρηματικών διαθέσιμων αν και το Νομικό Πρόσωπο έχει σταματήσει τις

πληρωμές. Η εικόνα που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ είναι λίγο καλύτερη

συγκριτικά με αυτή του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας ‘’ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων

του Δήμου Λαυρεωτικής περιόδου 2020 – 2021’’

Αρ. Απόφ.: 269/2020

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 πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή

αναδόχου της υπηρεσίας ‘’ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής περιόδου

2020 – 2021’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

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

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

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

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ007340801

2. Την υπ’  αριθμ.  122/2020  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  προϋπολογισμού

δαπάνης 50.000,00 ευρώ.

3. Την υπ’  αριθμ.  1005/2020  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί έγκρισης Ανάληψης

Πολυετούς Υποχρέωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με θέμα ‘’ασφάλιση των οχημάτων και

μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής για την περίοδο 2020 - 2021’’.

4. Το υπ’ αριθμ. 18963/19.10.2020 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου Λαυρεωτικής.

5. Τις υπ’  αριθμ.  Α-1305, Α-1306, Α-1307, Α-1308, Α-1309 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης

που εκδόθηκαν σε βάρος των ΚΑ δαπανών 10-6253,  15-6253,  20-6253,  30-6253  και 70-6253  του

δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

6. 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.

7. Την υπ’  αριθμ.1010/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.

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

διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 20  Οκτωβρίου 2020  με ΑΔΑΜ:
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20PROC007511080.  Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  (ΑΔΑ:

92ΔΕΩΛ1-80Κ)   και στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ &  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ».  Επίσης,  τα τεύχη του

διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίστηκε η 2 Νοεμβρίου 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, με το αριθμ. πρωτ: 20077/11.11.2020 έγγραφό της, το οποίο σας θέτω υπόψη:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021»

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 06  Νοεμβρίου του έτους 2020,  ημέρα

Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης

Προσφορών για τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, η οποία

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.3/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να

διενεργήσει το συνοπτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 1010/2020 (αριθμ. πρωτ:

18874/20.10.2020) απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021»,

προϋπολογισμού δαπάνης 44.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης

6.000,00 ευρώ).

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ &

ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος

Λαυρεωτικής και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  με ΑΔΑ:  92ΔΕΩΛ1-80Κ.  Ολόκληρο το κείμενο της

διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:

20PROC007511080 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.

Ως καταλυτική ημερομηνία προσφορών ορίστηκε η 2 Νοεμβρίου 2020, λόγω προσωπικού

προβλήματος του Προέδρου, η επιτροπή αφού παρέλαβε τους φακέλους των προσφορών από τους

ενδιαφερόμενους, καθώς και όσων είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου, σταμάτησε την

διαδικασία και μετέφερε την συνεδρίαση στις 6 Νοεμβρίου 2020.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι του Δήμου

Λαυρεωτικής:

1. Δημήτριος Πανάγιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Έργων Υποδομής, Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Αντωνία Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού, τακτικό μέλος

3. Καλλιόπη Βερβέρη, ΔΕ Διοικητικού, τακτικό μέλος
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην παραλαβή των φακέλων των προσφορών από τους

ενδιαφερόμενους, καθώς και όσων είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου. Οι φάκελοι

μονογράφησαν και αριθμήθηκαν.

Στο διαγωνισμό προσφορά κατέθεσαν οι ακόλουθοι:

1. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε Ανώνυμη Ασφαλιστική & Αντασφαλιστική Εταιρεία, με έδρα Λεωφ. Συγγρού

254-258 Καλλιθέα – Αθήνα, με αριθμ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς 19370/30-10-2020

2. INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α  Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, με έδρα στο 14ο km

Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με αριθμ. πρωτ. κατάθεσης προσφοράς

19387/30-10-2020.

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ανώνυμη  Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, έδρα Λ. Κηφισίας 274 Χαλάνδρι, με

αριθμ. πρωτ. 19470/02-11-2020, η οποία εκπροσωπείται στον παρόντα διαγωνισμό από την κα

Καραγιάννη Ευτυχία του Μιχαήλ , με ΑΔΤ  ΑΕ 531008

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό, υποβλήθηκαν σε

φάκελο καλά σφραγισμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 1010/2020 διακήρυξη και στο

άρθρο 92 του Ν.4412/2016 και  προχώρησε στην αποσφράγισή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά

τους τα ακόλουθα:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής» και στη

μονογραφή όλων των δικαιολογητικών ανά φύλο.

Κατά την εξέταση του φακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής» διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω:

Ο Οικονομικός Φορέας «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

κατέθεσε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

ü Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης Τ.Ε.Υ.Δ.

ü Εγγύηση συμμετοχής της Τράπεζας ΧΑΝΙΩΝ (Νο 13357/29.10.2020) ποσού 1.000,00 €

ü Τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας θεωρημένο από το Γ.Ε.ΜΗ.

ü  Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

ü Γενικό Πιστοποιητικό του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων  – Γενική Γραμματεία

Εμπορίου  &  Προστασίας Καταναλωτή /  Διεύθυνση Εταιρειών &  Γ.Ε.ΜΗ.  –  Τμήμα

Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών &  Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
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ü Βεβαίωση Λειτουργείας της Ασφαλιστικής Επιχείρησης από την Εποπτεύουσα αρχή,

Τράπεζα της Ελλάδος/Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α)

ü Πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

ü Βεβαίωση Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

ü Βεβαίωση από το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής.

Ο Οικονομικός Φορέας «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», κατέθεσε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

ü Εγγύηση συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς (Νο 632435/27.10.2020) ποσού 1.000,00 €

ü Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ü Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ

ü Βεβαίωση από ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ü Φορολογική ενημερότητα

ü Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

ü Βεβαίωση της Τράπεζας της Ελλάδος

ü Ανακοίνωση καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ πρακτικού ΔΣ

ü Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας ασφαλιστικής

επιχείρησης, μη ανάκλησης αδείας λειτουργίας και τροποποιήσεων

ü Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης

ü ΦΕΚ 4481 της 14/11/1991 (σύστασης)

ü ΦΕΚ 7943 της 10/09/2001 (δημοσίευσης κωδικοποιημένου καταστατικού)

ü Κωδικοποιημένο καταστατικό εταιρείας

ü Από 05/06/2018 Πρακτικό ΔΣ για τη συγκρότηση σε σώμα

ü ΦΕΚ 860 της 04/02/2002

ü ΦΕΚ 1618 της 07/03/2006

ü ΦΕΚ 13080 της 24/11/2008

ü ΦΕΚ 261 της 14/01/2009

ü ΦΕΚ 9276 της 05/09/2012

ü Πρακτικό ΔΣ συμμετοχής και εκπροσώπησης στο διαγωνισμό

     Ο Οικονομικός Φορέας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» κατέθεσε

τα κάτωθι δικαιολογητικά:

ü Υπεύθυνη Δήλωση της κας Καραγάννη Ευτυχίας του Μιχαήλ η οποία διαμεσολαβεί για

λογαριασμό της Εταιρείας

ü Σύμβαση της ανωτέρω με την Ασφαλιστική Εταιρεία

ü Εγγύηση συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς    (Νο 636482/26-10-2020) ποσού 1.000,00€
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ü Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ 937/26-10-2020

ü Βεβαίωση λειτουργίας Ασφαλιστικής Επιχείρησης της Τράπεζας της Ελλάδος

ü Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

ü Ανακοίνωση καταχώρησης  στο Γ.Ε.ΜΗ

ü ΦΕΚ 3232 της 1/11/1977

ü ΦΕΚ 3383 της 26/11/1977

ü ΦΕΚ 511 της 15/3/1989

ü Σύσταση , επωνυμία  έδρα, διάρκεια & σκοπός της Εταιρεία

ü Γενικό πιστοποιητικό του Υπουργείου Ανάπτυξης& Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας

Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτών

Η επιτροπή διαπιστώνει ότι οι Οικονομικοί Φορείς κατέθεσαν το σύνολο των ζητούμενων

δικαιολογητικών, οι φάκελοι είναι πλήρης και συνεπώς μπορούν  να προχωρήσουν  στο επόμενο

στάδιο του διαγωνισμού (αποσφράγιση τεχνικών προσφορών).

Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων «τεχνική προσφορά» και

στη μονογραφή των δικαιολογητικών που περιέχονται σε αυτούς .

Κατά την εξέταση των φακέλων «τεχνική προσφορά», η Επιτροπή διεπίστωσε τα ακόλουθα:

Ο Οικονομικός Φορέας «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατέθεσε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

ü Τεχνική περιγραφή ασφάλισης, σύμφωνη με την τεχνική έκθεση της υπ’ αριθ.122/2020

μελέτης

ü Βεβαίωση λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης  της Τράπεζας της Ελλάδος

ü Πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

ü Ενδεικτικός κατάλογος ανάληψης κινδύνου φορέων δημοσίου για  τα έτη 2018-2019-2020

ü Κατάλογος ενδεικτικών συμβάσεων με δημόσιους φορείς για τα έτη 2018-2019-2020

Ο Οικονομικός Φορέας «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», κατέθεσε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

ü Βεβαίωση λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης  της Τράπεζας της Ελλάδος

ü Άδεια σύστασης λειτουργίας και έγκρισης του καταστατικού της ασφαλιστικής εταιρείας

ü Ενδεικτική κατάσταση πελατών

ü Τεχνική προσφορά, σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του

διαγωνισμού

ü Ο Οικονομικός Φορέας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»,

κατέθεσε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

ü Βεβαίωση λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης  της Τράπεζας της Ελλάδος
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ü Κατάσταση , βεβαίωση ασφαλιστικών εργασιών με δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς καθώς

και αντίγραφα σχετικών συμβάσεων για τα έτη 2018-2019-2020

ü Τεχνική προσφορά, σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του

διαγωνισμού

Οι τεχνικές προσφορές των Οικονομικών Φορέων καλύπτουν τις απαιτήσεις της αριθμ.  1010/2020

διακήρυξης και της αριθ. 122/2020 μελέτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και κατά συνέπεια

γίνονται αποδεκτές από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. Τις διατάξεις του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων»

3. την υπ’  αριθμ.  3/2020  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η

Επιτροπή Διαγωνισμού,

4. την αριθμ. 122/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

5. την υπ’ αριθμ. 234/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι

διακήρυξης του διαγωνισμού,

6. την υπ’ αριθμ. 1010/2020 διακήρυξη Δημάρχου με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια του

διαγωνισμού,

7. κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Οι προσφορές των οικονομικών  φορέων 1. «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ &

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 2. «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», 3. «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»,   γίνονται δεκτές

και μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο  του διαγωνισμού .

Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των φακέλων «οικονομική προσφορά» των τριών

εταιρειών θα γίνει ύστερα από ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  από τον Πρόεδρο της

επιτροπής στους παραπάνω (3) οικονομικούς φορείς.

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα.

Ακολούθως, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνέταξε το

με ημερομηνία 12.11.2020 πρακτικό Νο2, το οποίο απέστειλε προς την Οικονομική Επιτροπή με το

υπ’ αριθμ. πρωτ: 20167/12.11.2020 διαβιβαστικό έγγραφό της και σας θέτω υπόψη:
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021»

(αποσφράγιση οικονομικών προσφορών)

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 12 Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη

και ώρα 01:00 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών για τη

Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών,  η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’

αριθμ.3/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των

φακέλων «οικονομικών προσφορών» που κατατέθηκαν στο συνοπτικό διαγωνισμό που

προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 1010 (αριθμ. πρωτ: 18874/20.10.2020) απόφαση Δημάρχου

Λαυρεωτικής και αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας του θέματος.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι του Δήμου

Λαυρεωτικής:

1. Δημήτριος Πανάγιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Έργων Υποδομής, Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Αντωνία Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού, τακτικό μέλος

3. Βερβέρη Καλλιόπη, ΔΕ Διοικητικός, τακτικό μέλος

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

ü την υπ’ αριθμ.1010/2020 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,

ü την υπ’ αριθμ. 122/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

ü το από 06.11.2020 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών,

ü την από 11.11.2020 γνωστοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών,

προχώρησε στην αποσφράγιση των «οικονομικών προσφορών» των συμμετεχόντων που έγιναν

δεκτοί μετά την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά».

Κατά την αποσφράγιση προέκυψαν τα ακόλουθα:

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα
Αριθμός πρωτ.

κατάθεσης προσφοράς

Οικονομική

προσφορά

1
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ &

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19370/30.10.2020 27.998,00€

2
INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
19387/30.10.2020 27.568,66€

3
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
19470/02.11.2020 32.970,00€

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών
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π ρ ο τ ε ί ν ε ι

την κατακύρωση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021’’, στην INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, 14ο ΧΛΜ.  Ε.  Ο.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Τ.Κ 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  με

ΑΦΜ 094342626, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, στο ποσό των 27.568,66 ευρώ.

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα και  διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- το με ημερομηνία 06.11.2020 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά

συμμετοχής – τεχνική προσφορά»,

- το με ημερομηνία 12.11.2020 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική

προσφορά»,

- την αριθμ. 122/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

- την υπ’ αριθμ. 1010/2020 διακήρυξη Δημάρχου με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια του

διαγωνισμού,

- κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

(α) Εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 06.11.2020 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας

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

προσφορά».

(β) Κάνει δεκτές τις προσφορές των Οικονομικών Φορέων: ‘’ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ &

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, ‘’INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ’’,

‘’ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ’’.

(γ) Εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 12.11.2020 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας

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

(δ) Κατακυρώνει ως προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 – 2021», την ‘’INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ’’, με έδρα στο 14ο ΧΛΜ. Ε. Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΚ 57001

ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με ΑΦΜ 094342626, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με προσφορά ποσού των

27.568,66 ευρώ.

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

Διαγωνισμού σχετικά με την επιλογή αναδόχου της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη

συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών -

κατακύρωση αναδόχου

Αρ. Απόφ.: 270/2020

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

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

περί «έγκρισης του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την επιλογή

αναδόχου της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού

και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών - κατακύρωσης αναδόχου», έθεσε υπόψη των μελών

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ.252/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε:

(α) η έγκριση του από 20.10.2020 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με

την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά».

(β) η έγκριση του από 30.10.2020 πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με

την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά».

(γ) η κατακύρωση ως προσωρινού μειοδότη της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη

συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των υποδομών του Δήμου Λαυρεωτικής του

Οικονομικού Φορέα «ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό Οικονομικούς

Φορείς στις 5 Νοεμβρίου 2020, μέσω της πλατφόρμας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Στη συνέχεια, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 19760/05.11.2020 έγγραφο Δημάρχου Λαυρεωτικής

ζητήθηκε από τον προσωρινό Ανάδοχο Οικονομικό Φορέα να υποβάλει τα δικαιολογητικά –

αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 ‘’Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού

αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου’’ της υπ’  αριθμ.767/2020  διακήρυξης του

διαγωνισμού.

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων «δικαιολογητικά μειοδότη»,  η Επιτροπή Διενέργειας

Διαγωνισμού συνέταξε το Πρακτικό Νο3, σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης

που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό Φορέα ‘‘ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.’’, το οποίο απέστειλε μέσω

της πλατφόρμας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  με το αριθμ.  πρωτ:  20404/17.11.2020  διαβιβαστικό

έγγραφο στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση και σας θέτω υπόψη:
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3
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 17 Νοεμβρίου 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  δικαιολογητικών

συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου 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

ü την υπ’ αριθμ. 13825/2020 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,

ü την υπ’ αριθμ. 2/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

ü το από 20.10.2020 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών,

ü το από 30.10.2020  πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών,

ü την αριθμ. πρωτ: 19760/05.11.2020 πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης,

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον

οικονομικό φορέα ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, (αρ. πρωτ. 19956/09.11.2020)

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε  ότι ο Οικονομικός Φορέας

ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και σύμφωνα με

τους όρους της διακήρυξης.

     Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης

που κατατέθηκαν και κατά συνέπεια την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» (Α/Α 95800) στον

οικονομικό φορέα ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

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.
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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 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

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

- την υπ’ αριθμ.252/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η έγκριση των

πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού

- το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκε από τον Οικονομικό Φορέα

‘‘ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.’’

- το με ημερομηνία 17.11.2020 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά

με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων)

- κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το από 17.11.2020 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με

τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο

Οικονομικό Φορέα ‘‘ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.’’.

(β) κατακυρώνει ως Ανάδοχο 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 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 αποδοχής χορηγίας -  δωρεάς μελέτης ειδικού πολεοδομικού σχεδίου

(ΕΠΣ)  κατ’  επέκταση της περιοχής ΒΙΠΑ –  ΒΙΟΠΑ του Δήμου Λαυρεωτικής σε περιοχή της Δ.Ε.

Λαυρίου ως υποδοχέα παραγωγικών δραστηριοτήτων και στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών

επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και γεωλογικής μελέτης αυτού

Αρ. Απόφ.: 271/2020

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 «αποδοχής χορηγίας -  δωρεάς μελέτης ειδικού πολεοδομικού σχεδίου (ΕΠΣ) κατ’ επέκταση της

περιοχής ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ του Δήμου Λαυρεωτικής σε περιοχή της Δ.Ε. Λαυρίου ως υποδοχέα
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παραγωγικών δραστηριοτήτων και στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και

γεωλογικής μελέτης αυτού», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αρ. Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/29953/305/20.03.2020 Απόφαση Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ,  αποφασίστηκε η:  «…προέγκριση του Ε.Χ.Σ.  για την κατ'  επέκταση της

περιοχής ΒΙ.ΠΑ. - ΒΙΟ.ΠΑ. του Δήμου Λαυρεωτικής σε περιοχή της Δ.Ε. Λαυρίου ως υποδοχέας

παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως η περιοχή αποτυπώνεται στον σχετικό πρωτότυπο χάρτη (κλ.

1:5.000), με την προϋπόθεση ότι κατόπιν της παρούσας Απόφασης Προέγκρισης του Ε.Χ.Σ., η μελέτη

του Ε.Χ.Σ. da υποβληθεί από την επισπεύδουσα εταιρεία ‘’ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε’’. σε συνεργασία με το

Δήμο Λαυρεωτικής, ο οποίος αποτελεί και το φορέα υλοποίησης του Πολεοδομικού Σχεδίου του

παρόντος σχεδίου..»

Για την ολοκλήρωση της συνολικής επέμβασης στην συγκεκριμένη περιοχή απαιτήθηκε η εκπόνηση

της σχετικής χωρικής μελέτης του Ε.Π.Σ., καθώς και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων αυτού και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες

πολεοδομικές διατάξεις (άρθρο 8 του Ν.4447/2016, όπως ισχύει).

Όλες οι ανωτέρω μελέτες (χωρική/ πολεοδομική, περιβαλλοντική και γεωλογική) έχουν εκπονηθεί με

δαπάνη της εταιρείας ‘’ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ’’.

Με την αριθμ.  πρωτ:  159252/16.11.2020  επιστολής της,  η εταιρεία ‘’ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ’’

γνωστοποίησε στο Δήμο Λαυρεωτικής την πρόθεσή της να προβεί στη χορηγία/δωρεά της μελέτης

ειδικού πολεοδομικού σχεδίου (ΕΠΣ),  προκειμένου ο Δήμος μας,  να ενισχυθεί στην επίτευξη των

στόχων του για την εν γένει βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Με τις παραπάνω μελέτες,  που συντάχθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και

προδιαγραφές, ο Δήμος Λαυρεωτικής, ως αρμόδια αρχή σχεδιασμού, θα έχει τη δυνατότητα

επίσπευσης όλων των ενεργειών έγκρισης του ΕΠΣ και θα συμβάλλει τόσο στη συνέχιση της νόμιμης

δραστηριότητας των υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξη,

ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμό των παραγωγικών υποδομών του.

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

την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή «…ιστ) αποφασίζει για

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

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

αποφασίσουν σχετικά με την αποδοχή της δωρεάς της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και ισχύει,
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- την αριθμ. πρωτ: 159252/16.11.2020 επιστολή της εταιρείας ‘’ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ’’ (αρ. πρωτ.

εισερχόμενου: 20376/17.11.2020)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την αποδοχή της δωρεάς της μελέτης ειδικού πολεοδομικού σχεδίου (ΕΠΣ)  κατ’  επέκταση της

περιοχής ΒΙΠΑ –  ΒΙΟΠΑ του Δήμου Λαυρεωτικής σε περιοχή της Δ.Ε.  Λαυρίου ως υποδοχέα

παραγωγικών δραστηριοτήτων και στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και

γεωλογικής μελέτης αυτού, από την εταιρεία ‘’ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ’’.

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής,  Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου να προχωρήσει στις

απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της δωρεάς.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας

Αγίου Κωνσταντίνου (Νικήτας Κάϊλας)

Αρ. Απόφ.: 272/2020

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

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

περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.  πρωτ:  19740/05.11.2020  εισήγηση του

Πρόεδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής

στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες» και τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173,

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και

αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ &
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α.
 ΕΞΟΔΩΝ

1
ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ

Μ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

22 / 04-11-2020

Εργασίες στρωσίματος με τρίμμα
πίσσας σε υπόλοιπο 600
(εξακοσίων) μέτρων του δρόμου
με κατεύθυνση από την Τοπική
Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου
προς Μαρκάτι.

496,00 30-6262.018

2 ΜΑΝΚΑ ST.
THEODHOR 27 / 04-11-2020

Εργασίες κατασκευής βάσεων με
ρίψη μπετό και τοποθέτηση πέντε
(5) πυλώνων χαμηλού φωτισμού
στην Κοινότητα Αγίου
Κωνσταντίνου επί της οδού
Εργασίας

496,00 20-6262.009
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Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 173  του Ν.3463/2006,  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 207  του

Ν.4555/2018 και ισχύει,

- Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ/τος  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως

& Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων»,

- Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2044/Β’/30.12.2010),

- Την υπ’ αριθ. 62038 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019, τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.,

- Την υπ’ αριθμ.25/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής,

- Την αριθμ. πρωτ: 19740/05.11.2020 εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής

Κοινότητας και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω της πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Αγίου

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

Νικήτα Κάϊλα, συνολικού ύψους 1.984,00 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε

βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διενέργειας προμήθειας θερμικών καμερών για τις ανάγκες των

Οργανικών Μονάδων του Δήμου Λαυρεωτικής με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Αρ. Απόφ.: 273/2020

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 «διενέργειας προμήθειας θερμικών καμερών για τις ανάγκες των Οργανικών Μονάδων του

3 ΜΑΝΚΑ ST.
THEODHOR 28 / 04-11-2020

Καθαρισμός και  μεταφορά
χόρτων λόγω καιρικών συνθηκών,
στον χώρο των αθλητικών
εγκαταστάσεων Αγίου
Κωνσταντίνου

496,00 30-6262.018

4 ΜΑΝΚΑ ST.
THEODHOR 29 / 04-11-2020

Επισκευή και κτίσιμο σε
μαντρότοιχο του Δημοτικού
Κοιμητηρίου Αγίου Κωνσταντίνου

496,00 45-6261.003

ΣΥΝΟΛΟ 1.984,00
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Δήμου Λαυρεωτικής με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη

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

- Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

και ειδικότερα το άρθρο 10.

- Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 «…γ) στο μέτρο που είναι απολύτως

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την

αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές,

κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι

αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση

να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

- Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ.6 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): «Αρχές

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο

λογιστικό και άλλες διατάξεις»

- Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2016 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων»

- Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016  (ΦΕΚ 145  Α/5-8-16):  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους

διατάκτες»

- Τo υπ’ αριθμ. πρωτ: 18606/15.10.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών, με θέμα «προμήθεια θερμικών καμερών για τις ανάγκες των Οργανικών Μονάδων του

Δήμου»,

- Την εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. Δαπανών 10-7135 του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2020,

- Tην υπ’ αριθμ. 142/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «προμήθεια

θερμικών καμερών για τις ανάγκες των Οργανικών Μονάδων του Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης

2.976,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),

- Την υπ’ αριθμ.1062/2020 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη,

- Το αριθμ. πρωτ: 19976/10.11.20200 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου Λαυρεωτικής,

- Την αριθμ.  Α-1397/2020  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την αριθμ.  πρωτ:

20004/10.11.2020 πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εκδόθηκαν για

το σκοπό αυτό (ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος: 20REQ007651231),

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20240/16.11.2020 πρόσκληση υποβολής προσφοράς Δημάρχου

Λαυρεωτικής,
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- Την αριθμ.  πρωτ:  20688/20.11.2020  οικονομική προσφορά που κατατέθηκε από τον κο

Ιωάννη Αντωνίου ‘’SAFETY WORKS’’,

- Το από 20.11.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και ισχύει,

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

- τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2, περ. γ και του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016,

- την ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

- το από 20.11.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει το από 20.11.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Β. Αναθέτει στον κο Ιωάννη Αντωνίου ΄΄SAFETY WORKS’’, με έδρα στην Αθήνα, Σολωμού 1, Αιγάλεω,

με ΑΦΜ 800915656, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, την προμήθεια θερμικών καμερών για τις ανάγκες των

Οργανικών Μονάδων του Δήμου Λαυρεωτικής,  έναντι του ποσού των 2.400,00  ευρώ +  ΦΠΑ 24%

(576,00  ευρώ)  =  2.976,00  ευρώ,  επειδή η κατατεθείσα προσφορά του καλύπτει της τεχνικές

προδιαγραφές της αριθμ. 142/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου για τα περαιτέρω.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ειδικού

Δαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής με αντικείμενο «δράσεις

χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της

Περιφέρειας Αττικής» και έγκρισης των όρων αυτής

Αρ. Απόφ.: 274/2020

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

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

περί «σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Δαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού

Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής με αντικείμενο ‘’δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης
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βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής’’ και έγκρισης των όρων

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

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

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

έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του

άρθρου 12 του ν. 4412/2016…».

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

3. Την υπ’ αριθ. 243/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με την οποία εγκρίθηκε

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τους Δήμους της Αττικής με αντικείμενο την ανάπτυξη

δράσεων χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της

Περιφέρειας Αττικής και το σχέδιο σύμβασης.

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

της προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων και

ανακυκλώσιμων στα διοικητικά όρια του Δήμου, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση του

απαραίτητου εξοπλισμού, τη συλλογή και τη μεταφορά των βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων που

παράγονται στους χώρους ευθύνης του Δήμου.

Η διάθεση του εξοπλισμού στα πλαίσια της εν λόγω σύμβασης γίνεται από τον ΕΔΣΝΑ στον

Δήμο δωρεάν, ενώ δεν προκύπτουν οικονομικές υποχρεώσεις για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Το κόστος επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων ορίζεται από την εκάστοτε τιμολογιακή

πολιτική του ΕΔΣΝΑ σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.  αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/08.04.2019 (Β’ 1277)

«Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)».

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαετή, αρχής γενομένης από την επομένη της

υπογραφής της. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για δέκα (10) ακόμα έτη, με κοινή

απόφαση των συμβαλλομένων μερών.

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

της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Ειδικού

Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης

και τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δήμου για τη συγκρότηση της Κοινής

Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

- την υπ’ αριθ. 243/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ
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- το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και τα παραρτήματα αυτού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

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

Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, με αντικείμενο: «Δράσεις χωριστής συλλογής και

διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής».

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

Σύμβασης και των παραρτημάτων αυτού.

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

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

σύμβασης.

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

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

Τακτικό μέλος: Αθανάσιο Μακροδημήτρης, Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής.

Αναπληρωματικό μέλος: Ελένη Κανελλοπούλου, Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ

Του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και Δήμων της Περιφέρειας Αττικής με
αντικείμενο τις :

«Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους
δήμους της Περιφέρειας Αττικής»
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Αθήνα, …………………….. 2020

Στην Αθήνα, σήμερα, την ………………. του έτους 2020, ημέρα ……….., οι υπογράφοντες:

§ Αφενός μεν το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ειδικός Διαβαθμιδικός

Σύνδεσμος Νομού Αττικής» (ΕΔΣΝΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Άντερσεν αριθ.

6 και Μωραΐτη, με Α.Φ.Μ. 997495445, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από

τον Πρόεδρο του κ. Βασίλειο Κόκκαλη Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, που θα καλείται στο εξής

«ΕΔΣΝΑ»,

§ Αφετέρου ο Δήμος ……………………..………………….. που εδρεύει

……………………………………………………………, με ΑΦΜ ………………………., Δ.Ο.Υ.

………………………………. όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο ……………., που θα

καλείται στο εξής «Δήμος»,

συμφώνησαν από κοινού και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

· Προοίμιο

Στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) [ΦΕΚ 185/Α/2020] που ενσωματώνει τις αρχές

και τις κατευθύνσεις των Κοινοτικών Οδηγιών για τα απόβλητα, θέτονται στόχοι-ορόσημα για τα έτη

2025 και 2030 και περιλαμβάνεται η στρατηγική επίτευξής τους ως ο πλέον δόκιμος τρόπος συλλογής

με το σύστημα ΔσΠ.  Το ΕΣΔΑ υιοθετεί την καθιέρωση νέων δικτύων χωριστής συλλογής με άμεσο

χρονικό ορίζοντα,  καθώς και την επέκταση των υφιστάμενων δικτύων χωριστής συλλογής τόσο

γεωγραφικά, όσο και ποσοτικά, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των επιδόσεων και του περιβαλλοντικού

και οικονομικού αποτελέσματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ και τις κατευθύνσεις της

κυκλικής οικονομίας. Με βάση τις προαναφερθείσες αρχές, η ανάπτυξη του δικτύου συνίσταται από

τα ακόλουθα κυριότερα ρεύματα συλλογής, με την ακόλουθη διαχείριση καθενός από αυτά:
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- Τα Βιοαπόβλητα (Β.Α.),  που συνίστανται από τα απόβλητα κουζίνας (απόβλητα τροφίμων)

και τα πράσινα απόβλητα (ιδίως των κήπων και πάρκων)συλλέγονται με διάφορους τρόπους,

όπως, ενδεικτικά: Σε ειδικό κάδο (καφέ κάδος) για τις οικίες. Στους χώρους των επιχειρήσεων

μαζικής εστίασης που με βάση τις διατάξεις του ν. 4685/2020 έχουν τη σχετική υποχρέωση

χωριστής συλλογής ανεξαρτήτως δυναμικότητας, όπως εστιατόρια, κέτερινγκ,

κατασκηνώσεις, στρατόπεδα, ξενοδοχεία) και ομοίως οι υπεραγορές τροφίμων, όπως

παντοπωλεία, οπωροπωλεία και λαϊκές αγορές. Με χωριστό δίκτυο συλλογής για τα πράσινα

απόβλητα. Τα συλλεγόμενα υλικά είναι υψηλής καθαρότητας και κατάλληλα για παραγωγή

εδαφοβελτιωτικού υψηλής ποιότητας μετά από βιολογική επεξεργασία, είτε αερόβια, είτε

αναερόβια (για ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας), όταν κρίνεται τεχνοοικονομικά εφικτό.

- Τα Ανακυκλώσιμα Υλικά (ΑΥ),  που συνίστανται από τα άλλα τέσσερα κύρια υπορεύματα,

χαρτί,  πλαστικό,  γυαλί,  μέταλλο.  Αυτά,  συνίστανται τόσο από τα οικιακού τύπου και τα

παρεμφερή με αυτά, όσο και του εμποροβιομηχανικού τύπου (ΒΕΑΣ). Τα οικιακού και

παρεμφερούς τύπου Ανακυκλώσιμα Υλικά σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος τους συλλέγονται

από κοινού (μπλε κάδος).  Ο μπλε κάδος όμως είναι προορισμένος να συλλέγει τα υλικά

συσκευασίας και όχι το σύνολο των ανακυκλώσιμων υλικών. Κατά συνέπεια θα πρέπει να

επεκταθεί η χωριστή συλλογή και στα ΑΥ που δεν αποτελούν Απόβλητα Συσκευασίας, όπως

έντυπο χαρτί, πλαστικά παιχνίδια, μεταλλικά εξαρτήματα και σκεύη, υαλοπίνακες, και πρέπει

να διατεθούν οι ανάλογοι πόροι για τον σκοπό αυτόν. Παράλληλα, σταδιακά θα πρέπει να

συνεχίσει να αναπτύσσεται και να επεκτείνεται η χωριστή συλλογή σε τέσσερα διακριτά

ρεύματα, ή, για ενδεχόμενους τεχνικοοικονομικούς λόγους, τουλάχιστον σε τρία ρεύματα

(χαρτί, γυαλί και από κοινού πλαστικά και μέταλλα), σε όποιες περιοχές και στον βαθμό που

αυτό είναι εφικτό.  Για να γίνει πιο κατανοητό το κενό συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών

πέραν των Αποβλήτων Συσκευασίας, επεξηγηματικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Ρεύματα

αποβλήτων υλικών, όπως χαρτί, πλαστικά, γυαλί, μέταλλα, που αποτελούν σημαντικό μέρος

των ΑΣΑ, δεν αφορούν μόνο απόβλητα συσκευασιών, που εμπίπτουν στην εναλλακτική

διαχείριση, αλλά και ρεύματα που περιλαμβάνονται στα αστικά απόβλητα, για τα οποία δεν

υπάρχει Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ). Το ποσοστό των ανακυκλώσιμων που δεν

καλύπτονται από προβλεπόμενη χρηματοδότηση χωριστής συλλογής εκτιμάται ότι αποτελεί

πανελλαδικά το 32,30  %  των ΑΣΑ.  Στην Αττική το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε ποσότητα

αποβλήτων που υπερβαίνει τους 500.000 tn σε ετήσια βάση.

Στους στόχους του ΕΣΔΑ είναι μέχρι το 2030 το μέγιστο ποσοστό αποβλήτων που οδηγούνται σε

υγειονομική ταφή να μην υπερβαίνει το 10 %, και η εκτροπή από την ταφή ανακυκλώσιμων υλικών

να ανέλθει το 2025 σε 50 % κ.β. για τα πλαστικά, 50 % για το αλουμίνιο, 70 % για το γυαλί, 75 % για

το χαρτί και το χαρτόνι.
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Παράλληλα, η 2019/904/ΕΚ Οδηγία σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών

προϊόντων στο περιβάλλον, ορίζει νέους υψηλότερους στόχους για την ανακύκλωση πλαστικού και

περιλαμβάνει στη στρατηγική επίτευξής τους ως τον πλέον δόκιμο τρόπο συλλογής το σύστημα ΔσΠ,

με την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων (βάσει του Άρθρου 9 – Χωριστή συλλογή).

Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Αττικής, αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει

οριστεί ο  Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), που έχει συσταθεί με την υπ’

αριθ.  οικ.  52546  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β'  2854/16/12/2011).   Ο ΕΔΣΝΑ είναι

σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 4555/2018 μεταξύ άλλων αρμόδιος για την παρακολούθηση και

εξειδίκευση της υλοποίησης των στόχων και των δράσεων του ΠΕΣΔΑ, την προετοιμασία των έργων

και την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, καθώς και την υλοποίηση δράσεων για την επεξεργασία

αποβλήτων της περιοχής ευθύνης τους σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ και την υποβολή αιτήσεων σε

επιχειρησιακά προγράμματα για χρηματοδότηση ως τελικός δικαιούχος, την κατασκευή και

λειτουργία των σχετικών υποδομών τελικής διάθεσης και επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ-ΜΕΒΑ). Συν

τοις άλλοις, ο ΕΔΣΝΑ είναι αρμόδιος και για την  επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. α'

βαθμού στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη δημιουργία δράσεων και έργων.

Η ευθύνη των δήμων ως προς την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ εξειδικεύεται  στο άρθρο 228 του Ν.

4555/2018 όπου ορίζεται ότι είναι αρμόδιοι για την εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ), την οργάνωση και την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των αστικών

αποβλήτων στα διοικητικά όριά τους σύμφωνα με τα οικεία ΤΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ,  την οργάνωση και

εφαρμογή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που προέρχονται ιδίως από χώρους εστίασης,

νοικοκυριά, μεγάλους παραγωγούς και πράσινα απόβλητα πάρκων και κήπων, τη συλλογή και

μεταφορά των υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και των προδιαλεγμένων ύστερα

από Διαλογή στην Πηγή σε κατάλληλες υποδομές ανακύκλωσης, ανάκτησης ή διάθεσης και με την

επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ.

Με βάση τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ Αττικής

που τελεί σε επικαιροποίηση προϋποθέτει την ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στους δήμους της

Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ ο οποίος διαθέτει τους πόρους αλλά και την τεχνογνωσία λόγω της

αποκλειστικής,  πολυετούς ενασχόλησης με τα ζητήματα διαχείρισης ΑΣΑ για την ανάπτυξη της

διαλογής στην πηγή βιοαπβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

 Ήδη ο ΕΔΣΝΑ με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των δήμων έχει προχωρήσει δι’ ιδίων πόρων

στην προμήθεια απορριμματοφόρων και καφέ κάδων για την ανάπτυξη προγράμματος διαλογής στην

πηγή βιοαποβλήτων, Κινητών Πράσινων Σημείων, ενώ προγραμματίζει την προμήθεια μεγάλου

αριθμού εξοπλισμού για την ανάπτυξη δράσεων διακριτής συλλογής βιοαποβλήτων και

ανακυκλώσιμων (υπόγειων και  επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης, Πολυκέντρων Ανακύκλωσης,

Κιοσκιών Ανακύκλωσης, νησίδων και έξυπνων οικίσκων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων και



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 30 από 189

βιοαποβλήτων, αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών, κάδων ανακύκλωσης διαφόρων ρευμάτων

αποβλήτων, δημιουργία πλατφόρμας, εφαρμογών και λοιπών ψηφιακών συστημάτων).

Σκοπός της παρούσης είναι η διαμόρφωση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλαισίου

συνεργασίας ανάμεσα στον ΕΔΣΝΑ και στους Δήμους της Αττικής,  με σκοπό την παροχή από τους

τελευταίους προς τους δημότες σύγχρονων συστημάτων διαλογής στην πηγή διαφόρων ρευμάτων

αποβλήτων επί τω τέλει της επίτευξης των τιθέμενων στόχων για την ανακύκλωση.

Το δίκτυο χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων θα εγκαταστήσει και θα

λειτουργήσει ο Δήμος. Η διαχείριση της κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας θα γίνεται από τον ΕΔΣΝΑ

με δικαιώματα χρήστη σε κάθε δήμο. Οι γενικές κατευθύνσεις των δράσεων ενημέρωσης -

ευαισθητοποίησης - εκπαίδευσης των δημοτών θα σχεδιασθούν από κοινού από τον ΕΔΣΝΑ και τον

Δήμο.

Φορέας εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου και ωφελούμενος του έργου είναι ο Δήμος.

Φορείς-Εταίροι είναι ο ΕΔΣΝΑ και ο Δήμος.

Αρμόδια αποφασιστικά όργανα: Εκ μέρους του ΕΔΣΝΑ ορίζεται η Εκτελεστική του Επιτροπή

και εκ μέρους του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή.

Αρμόδια εισηγητικά όργανα:  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής

Παρακολούθησης, εκ μέρους του ΕΔΣΝΑ υπεύθυνη παρακολούθησης της σύμβασης ορίζεται η

Διεύθυνση Ανακύκλωσης και εκ μέρους του Δήμου η Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης .

· Θεσμικό Πλαίσιο

Για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης λήφθηκαν υπ’ όψιν :

1. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).

2. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.

3. Οι διατάξεις του Ν.  4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,  την αυτοδιοίκηση και την

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85)

4. Οι διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

–  Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –  Ενίσχυση της Συμμετοχής –  Βελτίωση της οικονομικής και

αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  –  Ρυθμίσεις για τον

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α΄ 133).
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5. Οι διατάξεις του Ν.  4314/2014  (Α'  265),  «Α)  Για τη διαχείριση,  τον έλεγχο και την εφαρμογή

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»

6. Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143)

7. Οι διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

8. Οι διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (Α΄ 160).

9. Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

(Α΄ 45).

10. Οι διατάξεις του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και

άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και

Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179).

11. Οι διατάξεις του Ν.  4042/2012  «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος -  Εναρμόνιση με την

Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία

2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»

(Α΄ 24).

12. Οι διατάξεις του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

και στοιχεία» (Α΄ 34).

13. Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 2527/2009 «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία,

την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης

Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» (Β΄ 83).

14. Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/08.04.2019 «Κανονισμός τιμολόγησης

Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» (Β’ 1277).

15. Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. Αριθ. Η.Π. 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των

στερεών αποβλήτων» Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Β΄ 1909).

16. Η Π.Υ.Σ. 39/2020 (ΦΕΚ A’ 185/29.9.2020) «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

(Ε.Σ.Δ.Α.).

17. Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής, όπως εγκρίθηκε με την με αριθμ.

414/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία κυρώθηκε με την με αριθμ.

61490/5302 (ΦΕΚ 4175 Β/23-12-2016) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος

και Ενέργειας
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18. Η υπ’ αριθ. 243/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με την οποία εγκρίθηκε η

σύναψη προγραμματικής συμφωνίας και το σχέδιο σύμβασης.

19. Η υπ’  αριθ.    /2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου  με την οποία εγκρίθηκε η

σύναψη προγραμματικής συμφωνίας και το σχέδιο σύμβασης.

· Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης

1. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων και

ανακυκλώσιμων στα διοικητικά όρια του Δήμου, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση του

απαραίτητου εξοπλισμού, τη συλλογή και τη μεταφορά των βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων που

παράγονται στους χώρους ευθύνης του Δήμου.

2.  Πρόκειται για εξοπλισμό τον οποίο ο ΕΔΣΝΑ  έχει προγραμματίσει να προμηθευτεί μετά τη

διενέργεια όλων των νομίμων διαδικασιών και περιλαμβάνει:

· 85 Επιφανειακές γωνιές ανακύκλωσης τύπου οικίσκου για 6 ρεύματα με ενσωματωμένη

κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής

· 80 Επιφανειακές γωνιές ανακύκλωσης τύπου οικίσκου για 8 ρεύματα με ενσωματωμένη

κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής

· 85 Επιφανειακές γωνιές ανακύκλωσης τύπου οικίσκου για 10 ρεύματα με ενσωματωμένη

κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής

· 160  Γωνιές ανακύκλωσης τεσσάρων (4)  ρευμάτων που περιλαμβάνει την προμήθεια και

εγκατάσταση υπόγειου κάδου ανακύκλωσης μετάλλου χωρητικότητας 3m3 και προμήθεια

και εγκατάσταση ημιυπόγειου κάδου ανακύκλωσης χαρτιού, γυαλιού και πλαστικού

χωρητικότητας 5m3

· 150 Γωνιές ανακύκλωσης πέντε (5) ρευμάτων που περιλαμβάνει την προμήθεια και

εγκατάσταση υπόγειου κάδου ανακύκλωσης μετάλλου χωρητικότητας 3m3, προμήθεια και

εγκατάσταση υπόγειου κάδου ανακύκλωσης χαρτιού χωρητικότητας 3m3 και προμήθεια και

εγκατάσταση ημιυπόγειου κάδου ανακύκλωσης γυαλιού, πλαστικού και άλλων

ανακυκλώσιμων υλικών χωρητικότητας 5m3

· 100  Γωνιές ανακύκλωσης έξι (6)  ρευμάτων που περιλαμβάνει την προμήθεια και

εγκατάσταση υπόγειου κάδου ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών μικροσυσκευών χωρητικότητας

3m3, προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειου κάδου ανακύκλωσης μετάλλου χωρητικότητας

3m3, προμήθεια και εγκατάσταση ημιυπόγειου κάδου ανακύκλωσης χαρτιού και γυαλιού

χωρητικότητας 5m3 και ημιυπόγειου κάδου ανακύκλωσης πλαστικού και άλλων

ανακυκλώσιμων υλικών χωρητικότητας 5m3

· 40 Υπογειοποιημένες Γωνιές Ανακύκλωσης 2 Ρευμάτων
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· 30 Υπογειοποιημένες Γωνιές Ανακύκλωσης 4 Ρευμάτων

· 20 Υπογειοποιημένες Γωνιές Ανακύκλωσης 6 Ρευμάτων

· 40 Υπογειοποιημένες Γωνιές Ανακύκλωσης Συμπίεσης 2 Ρευμάτων

· 20 Σύνθετες Υπογειοποιημένες Γωνιές Ανακύκλωσης 4 Ρευμάτων

· 20 Σύνθετες Υπογειοποιημένες Γωνιές Ανακύκλωσης 6 Ρευμάτων

· 90 Πολυκέντρα Ανακύκλωσης Υλικών

· 170 Κιόσκια Ανακύκλωσης

· 30 «Έξυπνες» νησίδες διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων

· 20 «Έξυπνους» οικίσκους διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων

· 7.500 Πλαστικούς κάδους ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού χωρητικότητας 1.100  λίτρων (lt)

(με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη 7.500)

· 2.500 Πλαστικούς κάδους ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού χωρητικότητας 660 λίτρων (lt) (με

δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη 2.500)

· 5.500 Πλαστικούς κάδους ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού χωρητικότητας 50 λίτρων (lt) (με

δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη 5.500)

· 100 απορριμματοφόρα οχήματα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12 m³ με

σύστημα πλύσης κάδων και σύστημα ταυτοποίησης και ζύγισης κάδων συλλογής

βιοαποβλήτων (και 20 επιπλέον οχήματα με δικαίωμα προαίρεσης)

· 2.000 Πλαστικούς τροχήλατους κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 240 λίτρων (lt), για την

ανακύκλωση βιοαποβλήτων (με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη 2.000)

· 7.000 Πλαστικούς τροχήλατους κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 660 λίτρων (lt), για την

ανακύκλωση βιοαποβλήτων (με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη 7.000)

· 7.000 Πλαστικούς τροχήλατους κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 770 λίτρων (lt), για την

ανακύκλωση βιοαποβλήτων (με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη 7.000)

· 3.000 Πλαστικούς τροχήλατους κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt), για

την ανακύκλωση βιοαποβλήτων (με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη 3.000)

· 60 Κινητά Πράσινα Σημεία

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του ως άνω εξοπλισμού παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

3.  Η διάθεση του εξοπλισμού θα γίνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής

ανάμεσα στον ΕΔΣΝΑ και τον αντισυμβαλλόμενο δήμο.  Η συλλογή των βιοαποβλήτων και

ανακυκλώσιμων θα γίνεται στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Για την χρηματοδότηση των δράσεων ο ΕΔΣΝΑ δύναται να συντάσσει τεχνικά δελτία και να υποβάλλει

προτάσεις ένταξης στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα τυχόν χρηματοδοτικά προγράμματα ενεργώντας ως

δικαιούχος πράξεων χρηματοδότησης.
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· Υποχρεώσεις και Δικαιώματα αντισυμβαλλομένων

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Ο ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνει:

· Να εξασφαλίσει την πηγή χρηματοδότησης των προμηθευομένων ειδών, συντάσσοντας

τεχνικά δελτία και υποβάλλοντας προτάσεις ένταξης στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα τυχόν

χρηματοδοτικά προγράμματα ενεργώντας ως δικαιούχος πράξεων χρηματοδότησης.

· Να διενεργήσει τις διαδικασίες ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία

Δημοσίων Συμβάσεων, υπογράφοντας σχετικές συμβάσεις με αναδόχους και

παραλαμβάνοντας τα υπό προμήθεια είδη στο σύνολό τους

· Να διαθέσει στο Δήμο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη χωριστή συλλογή, αποκομιδή και

μεταφορά των βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων.

· Να λειτουργήσει τα Κινητά Πράσινα Σημεία σε συνεργασία με τους δήμους κατά τρόπο

αποδοτικό και αποτελεσματικό.

· Να παρακολουθεί και αξιολογεί την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, καταθέτοντας

προτάσεις στον δήμο με στόχο τη βελτίωση και πρόοδο της ανακύκλωσης στα διοικητικά όρια

του δήμου

· Να εξασφαλίσει τη συντήρηση, τον καθαρισμό,  την επισκευή,  του κινητού εξοπλισμού, ήτοι

απορριμματοφόρων, κινητών πράσινων σημείων πλην των κάδων ανακύκλωσης για τη σωστή

και πλήρη λειτουργία του.

· Να εξασφαλίσει τη συντήρηση, τον καθαρισμό,  την επισκευή,  του σταθερού εξοπλισμού

ανακύκλωσης για τη σωστή και πλήρη λειτουργία του.

· Σε ό,τι αφορά τα απορριμματοφόρα που παραχωρούνται στον δήμο ο ΕΔΣΝΑ θα πρέπει να

καταβάλει ασφάλιστρα, δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ και τυχόν απαιτούμενα τέλη που

προβλέπονται για την κυκλοφορία των οχημάτων καθώς και να προβαίνει σε αντικατάσταση

των ελαστικών  των οχημάτων κάθε έτος.

· Να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και πόρους και τεχνογνωσία στον Δήμο για την

ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών και την ορθή λειτουργία του συστήματος συλλογής

βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αποβλήτων.

· Ο ΕΔΣΝΑ δύναται να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών συντήρησης ή/και

ευαισθητοποίησης σε τρίτους εφόσον το κρίνει σκόπιμο από τεχνική και οικονομική άποψη

ή εφόσον δεν διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό.

· Να ορίσει τον εκπρόσωπο του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
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Ο Δήμος αναλαμβάνει:

· Να αναπτύξει το δίκτυο του εξοπλισμού ανακύκλωσης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων

(κάδοι, γωνιές ανακύκλωσης, κιόσκια, πολυκέντρα κλπ) που θα του διαθέσει ο ΕΔΣΝΑ εντός

των διοικητικών του ορίων.

· Να ενεργεί ως Φορέας χωριστής συλλογής και μεταφοράς των χωριστά συλλεγέντων

ρευμάτων αποβλήτων  με δικό του προσωπικό και με τα δικά του οχήματα και με τα οχήματα

που θα διατεθούν από τον ΕΔΣΝΑ, σε νόμιμο χώρο επεξεργασίας και τελικής διάθεσης.

· Να διαθέσει, να αντικαθιστά όποτε χρειαστεί στους δημότες του κάρτες ανακύκλωσης που

θα του προμηθεύσει ο ΕΔΣΝΑ και να προμηθευτεί επιπλέον κάρτες με στόχο την εφαρμογή

κινήτρων και αντικινήτρων στους πολίτες (Σύστημα Πληρώνω Όσο Πετάω)

· Να καθορίσει με ειδικές προς τούτο αποφάσεις των αρμοδίων Διευθύνσεων την ακριβή

χωροταξία του δικτύου (δηλ. τις θέσεις του εξοπλισμού) και την απρόσκοπτη τοποθέτηση του

εξοπλισμού ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή αποκομιδή, φροντίζοντας παράλληλα για την

καθαριότητα των σημείων αυτών και μεριμνώντας για την ενημέρωση των δημοτών.

ü Να τροποποιήσει τον υφιστάμενο Κανονισμό Καθαριότητας και το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης

Αποβλήτων εφόσον αυτό απαιτείται.

ü Να αναπτύξει το δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων  πέραν από τον

παρεχόμενο από τον ΕΔΣΝΑ εξοπλισμό.

ü Να φυλάσσει επαρκώς τους χώρους που βρίσκονται ο εξοπλισμός και τα οχήματα και να κάνει

χρήση αυτών με επιμέλεια και σύμφωνα με τον προορισμό τους, ώστε κατά το δυνατόν να

μην προκαλούνται βλάβες πλέον αυτών που οφείλονται στη συνήθη χρήση.

ü Να συμμετέχει μέσω εκπροσώπου τους στην «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» σύμφωνα

με το άρθρο  8.

ü Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων

στοιχείων και πληροφοριών,

ü Να απασχολεί και να διαθέτει προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα,

προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης των Δράσεων Χωριστής Συλλογής,

ü Να συντηρεί τους κάδους ανακύκλωσης που παραχωρεί ο ΕΔΣΝΑ για την απρόσκοπτη

υλοποίηση του προγράμματος

ü Να υλοποιεί προγράμματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των δημοτών

και του κοινού για τη χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων στα όρια του

Δήμου.
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ü Να αξιολογεί σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη

βελτιστοποίηση της απόδοσης του προγράμματος

ü Να καταβάλλει τυχόν πρόστιμα για παράβαση του ΚΟΚ κλπ και να καλύπτει το κόστος

τροφοδοσίας των οχημάτων με καύσιμα.

ü Να καλύπτει τις δαπάνες  για την σύνδεσή και τη λειτουργία του σταθερού εξοπλισμού με τα

δίκτυα Κοινής Ωφέλειας

ü Να εξασφαλίσει τις υποδομές και να επιλέξει τα σημεία που θα εγκατασταθούν τα σταθερά

σημεία ανακύκλωσης  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τους.

· Οικονομικό αντικείμενο - Πόροι

Η διάθεση του εξοπλισμού γίνεται από τον ΕΔΣΝΑ στον Δήμο δωρεάν,  ενώ δεν προκύπτουν

οικονομικές υποχρεώσεις για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. Το κόστος επεξεργασίας και τελικής

διάθεσης των αποβλήτων ορίζεται από την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ σύμφωνα με

την Κ.Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/08.04.2019 (Β’ 1277) «Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)».

· Στόχοι

Ο Δήμος οφείλει να επιτυγχάνει σταδιακή αύξηση των ποσοστών της ανακύκλωσης όπως

προβλέπεται από το οικείο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης και το ΠΕΣΔΑ Αττικής.

· Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δεκαετή, αρχής γενομένης από την επομένη της

υπογραφής της. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για δέκα (10) ακόμα έτη, με κοινή

απόφαση των συμβαλλομένων μερών.

· Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Αθήνα.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

ð Έναν (1) εκπρόσωπο του ΕΔΣΝΑ, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον

αναπληρωτή του,

ð Έναν εκπρόσωπο  του Δήμου με τον αναπληρωτή του.

ð  Έναν εκπρόσωπο από την αντίστοιχη αντιπεριφέρεια με τον αναπληρωτή του
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Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η

παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας

προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της τήρησης των

εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε

αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας,  και η επίλυση κάθε διαφοράς

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας

σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της.  Στην πρόσκληση

αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως και

εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα

θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού

Συνδέσμου Νομού Αττικής (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη, Αθήνα), δύναται όμως να συνεδριάζει και σε

άλλο χώρο που θα συμφωνηθεί.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε  έτος και έκτακτα όποτε το

ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί,

κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει

ορισθεί και τα οποία εμπλέκονται στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της.

Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων

μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής

Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

· Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες – Ποινικές Ρήτρες - Καταγγελία

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι

ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα

συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει

κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. Ιδίως λόγο καταγγελίας αποτελεί η σοβαρή και υπαίτια

καθυστέρηση υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων και η σοβαρή παραβίαση της

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία θα πρέπει να έχει διαπιστωθεί από αρμόδια όργανα, με την

επιβολή προστίμου το οποίο θα έχει καταστεί τελεσίδικο.
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Σε περίπτωση υπαίτιας και σοβαρής παράβασης των όρων της σύμβασης, δύναται – κατόπιν

εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης – το ένα συμβαλλόμενο μέρος να επιβάλει στο

έτερο μέρος ποινικές ρήτρες,  οι οποίες δεν μπορούν στο σύνολό τους να υπερβαίνουν το 10% της

αξίας του εξοπλισμού.

Αρμόδιο Όργανο για την επιβολή ποινικών ρητρών ως προς τον ΕΔΣΝΑ είναι η Εκτελεστική Επιτροπή

του και για το Δήμο το Δημοτικό τους Συμβούλιο.

Σε περίπτωση υποτροπής και επαναλαμβανόμενης πλημμελούς εκτέλεσης των συμβατικών

υποχρεώσεων, το αντισυμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση, κοινοποιώντας στο

έτερο μέρος απόφαση του αρμοδίου Οργάνου.

Πριν την επιβολή ποινικών ρητρών ή την καταγγελία της σύμβασης πρέπει υποχρεωτικά να προηγηθεί

πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος για να εκφράσει τις

απόψεις του, εγγράφως ή και προφορικώς κατά τη σχετική συνεδρίαση του αρμοδίου οργάνου.

Σε περίπτωση περιορισμένης χρήσης του εξοπλισμού για 2 συναπτά έτη,  καθώς και σε περίπτωση

μεγάλου ποσοστού προσμίξεων,   ο ΕΔΣΝΑ δύναται να ζητήσει από το Δήμο την επιστροφή του

εξοπλισμού

· Επίλυση Διαφορών – Δωσιδικία

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων

της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

· Τροποποίηση της σύμβασης

Για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης απαιτείται σύμφωνη γνώμη και των δύο

αντισυμβαλλομένων μερών και εφόσον αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.  Η

τροποποίηση γίνεται εγγράφως με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των δύο μερών.

· Λύση της σύμβασης

Η παρούσα λύεται μετά το πέρας του χρόνου λήξης της,  δηλαδή μετά το πέρας της διάρκειας

σύμβασης και επιστρέφεται ο εξοπλισμός στον ΕΔΣΝΑ στην καλύτερη δυνατή κατάσταση

λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του εξοπλισμού και την φυσιολογική φθορά από την καθημερινή

χρήση του. Δύναται επίσης να λυθεί με κοινή απόφαση των αντισυμβαλλομένων, αν διαπιστωθεί ότι

δεν είναι εφικτή η υλοποίησή της για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα.

· Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή

η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη
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λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί

να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις

τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την

προγραμματική σύμβαση.

Από την υπογραφή της κάθε πρόβλεψη που εμπεριέχεται σε προγραμματική σύμβαση με όμοιο

αντικείμενο, η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις της παρούσης καταργείται.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα,  η οποία υπογράφεται σε έξι (6)  πρωτότυπα

αντίγραφα όπως παρακάτω:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΔΣΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 6, 8 ΚΑΙ 10 ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ – ΖΥΓΙΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ/ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΡΕΥΜΑΤΩΝ
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Συνοπτικές Προδιαγραφές:

· Αριθμός υπόγειων και ημιυπόγειων κάδων:

o 1 τεμάχιο υπόγειου κάδου μεταλλικών ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων

o 1 τεμάχιο ημιυπόγειου κάδου χάρτινων, γυάλινων και πλαστικών ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων

· Ωφέλιμη Χωρητικότητα 8 m3
Αναλυτικά :

o Υπόγειος κάδος χωρητικότητας 3000 λίτρων (3 m3)

o Ημιυπόγειος κάδος χωρητικότητας 5000 λίτρων (5 m3)

· Δεν απαιτείται παροχή ρεύματος

· 100 % στεγανότητα

· Επιφάνεια που καταλαμβάνει 2,9 m2

· Δυνατότητα πολλών  συνδυασμών ανακύκλωσης ανάλογα με τις ανάγκες
· Πλήρης αποκατάσταση περιμετρικού χώρου ύστερα από την

τοποθέτηση
· Εύκολος χειρισμός χωρίς ανάγκες συντήρησης
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ/ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Συνοπτικές Προδιαγραφές:

· Αριθμός υπόγειων και ημιυπόγειων κάδων:

o 1 τεμάχιο υπόγειου κάδου μεταλλικών ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων

o 1 τεμάχιο υπόγειου κάδου χάρτινων ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων

o 1 τεμάχιο ημιυπόγειου κάδου γυάλινων, πλαστικών και άλλων ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων

· Ωφέλιμη Χωρητικότητα 11 m3
Αναλυτικά :

o Υπόγειος κάδος χωρητικότητας 3000 λίτρων (3 m3)

o Υπόγειος κάδος χωρητικότητας 3000 λίτρων (3 m3)

o Ημιυπόγειος κάδος χωρητικότητας 5000 λίτρων (5 m3)

· Δεν απαιτείται παροχή ρεύματος

· 100 % στεγανότητα

· Επιφάνεια που καταλαμβάνει 3,3 m2

· Δυνατότητα πολλών  συνδυασμών ανακύκλωσης ανάλογα με τις ανάγκες
· Πλήρης αποκατάσταση περιμετρικού χώρου ύστερα από την

τοποθέτηση
· Εύκολος χειρισμός χωρίς ανάγκες συντήρησης



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 45 από 189



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 46 από 189

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ/ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Συνοπτικές Προδιαγραφές:

· Αριθμός υπόγειων και ημιυπόγειων κάδων:

o 1 τεμάχιο υπόγειου κάδου ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών
μικροσυσκευών

o 1 τεμάχιο υπόγειου κάδου μεταλλικών ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων

o 1 τεμάχιο ημιυπόγειου κάδου χάρτινων και γυάλινων
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

o 1 τεμάχιο ημιυπόγειου κάδου πλαστικών και άλλων
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

· Ωφέλιμη Χωρητικότητα 16 m3
Αναλυτικά :

o Υπόγειος κάδος χωρητικότητας 3000 λίτρων (3 m3)

o Υπόγειος κάδος χωρητικότητας 3000 λίτρων (3 m3)

o Ημιυπόγειος κάδος χωρητικότητας 5000 λίτρων (5 m3)

o Ημιυπόγειος κάδος χωρητικότητας 5000 λίτρων (5 m3)

· Δεν απαιτείται παροχή ρεύματος

· 100 % στεγανότητα

· Επιφάνεια που καταλαμβάνει 6 m2

· Δυνατότητα πολλών συνδυασμών ανακύκλωσης ανάλογα  με τις
ανάγκες

· Πλήρης αποκατάσταση περιμετρικού χώρου ύστερα από την
τοποθέτηση

· Εύκολος χειρισμός χωρίς ανάγκες συντήρησης
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Αναφορικά με την εγκατάσταση Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης για τη
Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης,  απαιτείται η πλήρωση συγκεκριμένων προδιαγραφών για την
έντεχνη και ολοκληρωμένη προς χρήση τοποθέτηση των συστημάτων,  σύμφωνα με τους
συνδυασμούς που προκύπτουν από τις τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε άρθρου του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της μελέτης.
Πιο συγκεκριμένα, η απόσταση ανά δυάδα συστημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 cm, ώστε να
είναι εφικτό να χειριστούν δύο εκατέρωθεν συστήματα, από τον ίδιο χειριστή όντας ταυτόχρονα και
τα δύο σε θέση ανύψωσης.
Επί προσθέτως,  οι απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για καθένα από τα συστήματα είναι μορφής
μονοφασικού ρεύματος και οι απαιτούμενες ασφάλειες είναι έντασης ηλεκτρικού ρεύματος 16 Α.
Για την τοποθέτηση των υπό προμήθεια ειδών, απαραίτητη είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων (ανά
τοποθετούμενο σύστημα) σκαμμάτων, οι διαστάσεις των οποίων είναι μεγαλύτερες των διαστάσεων
του εκάστοτε συστήματος,  καθώς το σκάμμα πρέπει να ανοιχτεί για να τοποθετηθεί κατάλληλα το
σύστημα και στην συνέχεια να επιχωματωθεί και να πραγματοποιηθεί και η σχετική ανάπλαση της
επιφάνειάς του. (καλλωπισμός περιμετρικού σημείου τοποθέτησης συστήματος ώστε να εντάσσεται
ομαλά στην τοποθετούμενη επιφάνεια).
Ακολουθούν σχέδια πλήρων διαστάσεων των ειδών των συστημάτων που συνθέτουν τις γωνίες
ανακύκλωσης, τα σχέδια ανύψωσης ή/και συμπίεσης αυτών καθώς και τα σχέδια των σκαμμάτων
που απαιτούνται για την τοποθέτηση του καθενός εκ των δύο συστημάτων.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

1) Κάτοψη του Πολυκέντρου ανακύκλωσης υλικών
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Η κάτοψη του Πολυκέντρου ανακύκλωσης υλικών είναι ως ακολούθως:

Σημειώνεται ότι η επιφάνεια κάλυψης εδάφους προκύπτει ως ακολούθως:

[2,40μ + 2,40μ + 1,80μ] * 3,00μ + [2,40μ * 2,30μ] = [6,60μ * 3,00μ] + 5,52τ.μ. = 19,80τ.μ. + 5,52τ.μ. =

= 25,32τ.μ.

2) Απαιτήσεις χώρου τοποθέτησης Πολυκέντρου ανακύκλωσης υλικών

Ο απαιτούμενος χώρος για την τοποθέτηση Πολυκέντρου ανακύκλωσης υλικών είναι ως ακολούθως:

i. ο χώρος για την τοποθέτηση του κάθε Πολυκέντρου ανακύκλωσης υλικών είναι:
a. πλάτος: 3,00μ
b. μήκος: 9,00μ

ii. ο ελεύθερος χώρος πέριξ του χώρου τοποθέτησης του κάθε Πολυκέντρου ανακύκλωσης
υλικών είναι:

Ø 0,50μ έμπροσθεν και κατά μήκος του κάθε Πολυκέντρου ανακύκλωσης υλικών

3) Απαιτήσεις ηλεκτρολογικής παροχής Πολυκέντρου ανακύκλωσης υλικών
Για τη λειτουργία του κάθε Πολυκέντρου ανακύκλωσης υλικών απαιτείται τριφασική παροχή με
ασφάλεια 32Α ανά φάση.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ «ΕΞΥΠΝΗΣ» ΝΗΣΙΔΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Απαίτηση για απόσταση: 1,00 m από το σώμα της νησίδας για την πρόσβαση των χρηστών της και την
πρόσβαση στο πίσω μέρος του InfoKiosk. Η μέγιστη απόσταση τοποθέτησής της από το δρόμο είναι
3,00 m προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα αδειάσματος των κάδων με το όχημα.
H “έξυπνη” νησίδα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων απαιτεί παροχή
ρεύματος 220  volt  σε κοντινή απόσταση ταυτόχρονα με την ύπαρξη των ΦΒ πάνελ για την
εξοικονόμηση ενέργειας που διαθέτει.
Επιφάνεια τοποθέτησης: Ασφαλτοστρωμένο έδαφος, πλακάκι, τσιμέντο. Μαx κλίση εδάφους: 5%
Απαίτηση για τοποθέτηση σε χώρους με ικανοποιητική παρουσία ηλιοφάνειας για τη λειτουργία των
ΦΒ πάνελ.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Απαίτηση για απόσταση: 1,00 m από το σώμα του οικίσκου για την πρόσβαση των χρηστών του και
την πρόσβαση στο πίσω μέρος του InfoKiosk.
Απαιτείται εξασφάλιση της όδευσης του τροχήλατου κάδου από την έξοδο του οικίσκου μέχρι τον
κοντινό δρόμο που θα σταθμεύσει το απορριμματοφόρο για την αποκομιδή των υλικών.
Ο “έξυπνος” οικίσκος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων απαιτεί παροχή
ρεύματος 220  volt  σε κοντινή απόσταση ταυτόχρονα με την ύπαρξη των ΦΒ πάνελ για την
εξοικονόμηση ενέργειας που διαθέτει.
Επιφάνεια τοποθέτησης: Ασφαλτοστρωμένο έδαφος, πλακάκι, τσιμέντο. Μαx κλίση εδάφους: 3%
Απαίτηση για τοποθέτηση σε χώρους με ικανοποιητική παρουσία ηλιοφάνειας για τη λειτουργία των
ΦΒ πάνελ.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί επιβολής και καθορισμού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

(Φ.Η.Χ.) έτους 2021

Αρ. Απόφ.: 275/2020

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 «επιβολής και καθορισμού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) έτους 2021», έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 06.11.2020  εισήγηση της Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε

με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019, η

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών,

δικαιωμάτων και εισφορών.

Ειδικότερα, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων επιβλήθηκε υπέρ των δήμων από 1/1/1981 από τις

διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1080/1980 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων

τινών της περί των προσόδων των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας κ.λπ.», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις

τους με τις όμοιες του άρθρου 54  παρ.  5  του Νόμου 1416/1984  και του άρθρου 25  παρ.  13  του

Ν.1828/1989 «Κεφάλαιο Δ – Οικονομικοί Πόροι της Τοπικής Αυτ/σης», και πιο συγκεκριμένα στην

παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 1080/80 ορίζεται ότι επιτρέπεται οι Δήμοι με απόφαση του

Δημοτικού τους Συμβουλίου, να επιβάλλουν φόρο για λογαριασμό τους, σε βάρος κάθε στεγασμένου

ή όχι χώρου οικιακού καταναλωτή ή καταναλωτή εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης, που βρίσκεται

στην περιφέρειά τους, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έχει

κανονιστικό χαρακτήρα (σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 121/2001 απόφαση του Σ.τ.Ε.), εκδίδεται

ύστερα από εισήγηση της οικονομικής επιτροπής και ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί

με νεότερη απόφαση. Ως κανονιστικού χαρακτήρα απόφαση δημοσιεύεται κατά τον τρόπο που ορίζει

το άρθρο 66 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 ενώ με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 10 του Ν. 3861/10

(Φ.Ε.Κ. 112/Α/2010) ενώ αναρτάται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο.

Ο φόρος συνεισπράττεται όπως και τα Δ.Τ. μέσω της Δ.Ε.Η. και είναι φόρος κατά την κύρια αυτού

δημοσιονομική έννοια και επιβάλλεται πέρα πάσης ανταπόδοσης.

Ο συντελεστής του φόρου, καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ σε ακέραιο ποσό από 0,02€ έως 0,07€ και

επιβάλλεται κατά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου ενώ για τους μη

στεγασμένους χώρους ορίζεται στο ήμισυ αυτού που ισχύει για τους στεγασμένους χώρους, σύμφωνα

με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 1080/80 της παραγράφου 5 του άρθρου 54

του Ν. 1416/84 και της παραγράφου 13 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89.
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Εφόσον ο συντελεστής έχει καθορισθεί (εφάπαξ ή σταδιακά) στο ανώτατο όριό του (0,07€/τ.μ.),

μπορεί περαιτέρω να αυξάνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε ποσοστό μέχρι 20% για

κάθε οικονομικό έτος (άρθρο 25 παρ. 13 Ν 1828/89, Εγκ. Υπ. Εσωτ. 3958/20-1-1989). Σύμφωνα με την

παρ. 6β του άρθρου 113 του Ν 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α), «ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όπως

διαμορφώνεται εκάστοτε, μπορεί να προσαυξάνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού

συμβουλίου περαιτέρω μέχρι 25%, προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά

για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των σχολείων».

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο συντελεστής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων

είχε καθοριστεί με την 181/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2020 σε 0,37 ευρώ

ανά τ.μ

Παρακαλούμε λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης να εισηγηθείτε προς το

Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων

χώρων (Φ.Η.Χ.).

Κατόπιν των ανωτέρω, τα έσοδα που προβλέπονται να εισπράξει ο δήμος από το φόρο

ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2021, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα χρέωσης των ακινήτων,

μπορεί να ανέλθει στο ποσό των: 2.826.248 τ.μ. χ 0,37 € / τ.μ. = 1.045.711,76 €

Το ανωτέρω ποσά, εφόσον τα έσοδα του δήμου από τον ΦΗΧ, ανέλθουν στο ανωτέρω ύψος, μπορούν

να κατανεμηθούν ως εξής:

Α. Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στο Δήμο: 2.826.248,00  τ.μ. x 0,278 = 785.696,94 ευρώ.

Β. Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στις Σχολικές Επιτροπές:

1. Από εισπράξεις μέσω Δ.Ε.Η. 2.826.248,00 τ.μ x 0,37 € /τ.μ. x 25% = 261.427,94 ευρώ.

Το συνολικό ποσό που δύναται να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές ανέρχεται σε  261.427,94 ευρώ

και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό 25% επί  των πραγματικών εισπράξεων από το ΦΗΧ για το έτος

2021.

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

- τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019,

- τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ.13 του Ν.1828/1989,

- τις διατάξεις της  παρ.6β  του άρθρου 113 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ101/Α),

- την υπ’ αριθμ.181/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής,

- την από 06.11.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Τον καθορισμό του κοινού συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος

2021,  σε 0,37  ευρώ ανά τ.μ.  Τα έσοδα που προβλέπονται να εισπράξει ο Δήμος από το φόρο

ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2021, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα χρέωσης των ακινήτων,

μπορεί να ανέλθει στο ποσό των: 2.826.248 τ.μ. χ 0,37 € / τ.μ. = 1.045.711,76 €

Β. Την κατανομή του ποσού των 1.045.711,76 ευρώ, ως εξής:

- Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στο Δήμο: 2.826.248,00  τ.μ. x 0,278 = 785.696,94 ευρώ.

- Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στις Σχολικές Επιτροπές: από εισπράξεις μέσω Δ.Ε.Η.

2.826.248,00 τ.μ x 0,37 € /τ.μ. x 25% = 261.427,94 ευρώ.

Γ. Το συνολικό ποσό που δύναται να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές ανέρχεται σε  261.427,94 ευρώ

και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό 25% επί  των πραγματικών εισπράξεων από το ΦΗΧ για το έτος

2021.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί επιβολής και καθορισμού του συντελεστή ενιαίου ανταποδοτικού

τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021

Αρ. Απόφ.: 276/2020

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 «επιβολής και καθορισμού του συντελεστή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και

φωτισμού έτους 2021», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 06.11.2020

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

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε

από το άρθρο 40 του Ν.4735/20 η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό

Συμβούλιο το σχέδιο των κανονιστικών αποφάσεων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι

σχετικές με την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Ως γνωστόν, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.Δ.

(171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις

τους με τις σχετικές διατάξεις, των Ν.25/1975 (74 Α΄) και Ν.429/1976 (235 Α΄), καθώς και τα άρθρα 4,

5, 17 και 20 του Ν.1080/1980 (246 Α΄),  του Ν.1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Ν.2130/93 (άρθρα

16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Ν.2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14),

του Ν.2539/1997 (άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.4555/2018 (άρθρο 185), όπου ορίζεται ότι το ενιαίο

ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός

της διοικητικής περιφέρειας του δήμου, και προορίζεται αποκλειστικά:

α)  για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της

αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων,
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β) του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς

και

γ) κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με

αυτές.

Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του

ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων

δαπανών και υποχρεώσεων, απαγορεύεται.

Επίσης,  όπως ορίζεται και στο άρθρο 17  του Ν.1080/80,  τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και

φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ΄ αρχήν μόνο για την χρηματοδότηση της αντίστοιχης

υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του Δήμου, ενώ αντίστροφα όλες οι δαπάνες της υπηρεσίας

καθαριότητας και φωτισμού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος.

Σύμφωνα επίσης με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως αυτό τροποποιήθηκε

από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και

φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον

πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού

τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των

συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.

Με την παράγραφο 14 του άρθρου 9 του Ν.2503/97, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του

άρθρου 5 του Ν.3345/2005 και την τροποποίηση του δια του άρθρου 222 του Ν.4555/18 και του

άρθρου 103 του Ν.4604/19, απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των τελών καθαριότητας τα

μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία

υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι

δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω

δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο

άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171).

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται

σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει

διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, σύμφωνα με

υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιμοποιούταν κατά το

διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση του

προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 30.09.2020. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν

αναζητούνται.

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος

του παρόντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου δήλωση ότι, δεν γινόταν
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χρήση αυτού και αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ακίνητο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί,

διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια

υπηρεσία του Δήμου η, κατά το ανωτέρω διάστημα, χρησιμοποίησή του. Ποσά που έχουν καταβληθεί

δεν αναζητούνται.

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 46735/20, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010

(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα

Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167), τις διατάξεις του άρθρου 64 του

Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) και της σχετικής υποχρέωσης του Δημοτικού Συμβουλίου, να

λάβει τη σχετική απόφαση καθορισμού του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού

τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021 λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας

εισήγησης, παρακαλούμε να προβείτε «στη λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δ.Σ σχετικά με

τον καθορισμού του συντελεστή αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων με σκοπό «την αντιμετώπιση των

δαπανών παροχής  υπηρεσιών καθαριότητας  και φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και

κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες  στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού

χαρακτήρα» (παρ.12 άρθ. 25 Ν. 1828/89, Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄ αριθ.

23745/ΕΓΚ.22/15-4-2008 ΥΠ.ΕΣ: Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 69/2008), καθώς και τον καθορισμό των ειδικών

ευπαθών ομάδων που δικαιούνται μείωση ή πλήρη απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών

τελών.

Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο καθορισμός των νέων

συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν

εντός του έτους 2021 και σε συνάρτηση με το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Για τον προσδιορισμό

του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να :

1. καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην δημιουργούνται

ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν

από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,

2. μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών

υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,

3. καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες

δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Λαυρεωτικής:

I. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων

1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2019

1. Για το έτος 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 5.045.854,06 €.

· ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 3.238.999,39€

· ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
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 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 970.282,80€

· KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 35.478,43 €

· ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από την ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας

και ηλεκτροφωτισμού έτους 2018: 801.093,44 €

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.869.661,50

€.

· ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 2.123.061,09 €

· ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 923.430,59 €

· KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 22.076,38 €

· ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από την ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας

και ηλεκτροφωτισμού έτους 2018: 801.093,44 €

2. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2020

1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.110.604,56

€

· ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 2.008.891,60 €

· ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 788.790,05 €

· KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 30.649,85 €

· KAE 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας 2019: 282.273,06 €

2. Για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό συνολικού ύψους

1.635.458,23  €

3. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2020 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την υπηρεσία

καθαριότητας, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 4.746.062,79 €.

II. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των δαπανών

ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :

1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2019

1. Για το έτος 2019,  οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο

ανήλθαν σε ποσό συνολικού ύψους 4.763.581,00 €.

Στο σύνολο των δαπανών που αναφέρονται ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες ύψους

258.218,89 €, οι οποίες αποτυπώνονται σε άλλες υπηρεσίες του προϋπολογισμού και αφορούν

πραγματικά την ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και συγκεκριμένα:

·ΚΑΔ 10.60: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 258.218,89 € (Ποσοστό 30%)

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών
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καθαριότητας για το Δήμο ανήλθαν σε ποσό συνολικού ύψους 3.547.997,53 €.

Στο σύνολο των δαπανών που αναφέρονται ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες ύψους

190.917,37 €, οι οποίες αποτυπώνονται σε άλλες υπηρεσίες του προϋπολογισμού και αφορούν

πραγματικά την ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Αναλυτικά:

·ΚΑΔ 10.60: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 190.917,37 € (Ποσοστό 30%)

2. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2020

1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, οι δαπάνες που αφορούσαν την

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ανήλθαν σε ποσό συνολικού ύψους 2.959.031,47 €.

2. Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020 αναμένεται

να ανέλθουν στο ύψος των 1.293.144,54 €.

3. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2020 το σύνολο των δαπανών του Δήμου που

αναμένεται να πραγματοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και

ηλεκτροφωτισμού, θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 4.252.176,01 €.

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, για το οικονομικό έτος

2020, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 4.746.062,79 €., αναμένεται να υπερβούν το

σύνολο των δαπανών οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 4.252.176,01  €,

δημιουργώντας χρηματικό υπόλοιπο ύψους 493.886,78 €, το οποίο θα μεταφερθεί στον Π/Υ του

οικονομικού έτους 2021 σε ΚΑΕ 5113, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες δαπάνες τις

υπηρεσίας 20.

III. Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2021

1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2021

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου

1 του νόμου 25/75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, οι

συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου

1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται

ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: α) ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για

κατοικία, β) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς

σκοπούς, γ) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής

δραστηριότητας.

Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς

συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων,

υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της

γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη
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οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο

τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και

την ευρύτερη λειτουργία αυτού.

Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του

δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή της κατοικίας.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 180/2019 απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020, είχαν

διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Κ α τ ηγ ο ρί ες

Γ ε ν ι κ ο ί  συ ν τ ε λε σ τ ές Σ υ ν τε λε σ τή ς

Οικιακή χρήση 1,44 € / τμ

Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 1,44 € / τμ

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 2,56 € / τμ

Ε ι δ ι κ ο ί  σ υν τ ε λ ε σ τέ ς  γ ι α  τη ν  ά σ κη ση  π άση ς

φ ύ σ ε ω ς  ο ι κ ον ο μ ι κ ή ς  δ ρ α σ τη ρ ι ό τ η τ α ς
Σ υ ν τε λε σ τή ς

Για καταστήματα πάσης φύσεως, πτηνοτροφικές &
κτηνοτροφικές μονάδες, μάνδρες οικοδομών, parking σκαφών,
επαγγελματικές αποθήκες, συνεργεία – πλυντήρια
αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, εργαστήρια
κατασκευών, τα γραφεία παροχής υπηρεσιών, κτήματα για
εκδηλώσεις, κινηματογράφους, κλπ.

Α) στεγασμένοι χώροι 2,56

€ / τ.μ.

Β) μη στεγασμένοι χώροι

1,54 € / τ.μ.

Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις υψηλής, μέσης και
χαμηλής όχλησης supermarkets, πολυκαταστήματα, φυτώρια,
τράπεζες, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ραδιοτηλεοπτικών
σταθμών, ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά καταλύματα,
camping, κατασκηνώσεις, κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του
δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΟΛΛ,  ΟΤΕ,  ΔΕΗ,
ΙΚΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ,
ΤΕΛΩΝΕΙΟ, ΟΑΕΔ, κλπ.), κτήρια και γήπεδα ΑΠΕ, κλπ.

Α) χώροι στεγασμένοι:

μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 €/m2,

από 6.001 τ.μ. και άνω 3,02

€/m2.

Β) χώροι μη στεγασμένοι

μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 €/m2,

από 6.001 τ.μ. και άνω 1,51

€/m2.

Επιχειρηματικό πάρκο Κερατέας τύπου Β’ Α) χώροι στεγασμένοι 2,56
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€/m2

Β) χώροι μη στεγασμένοι

1,54 €/m2.

ΔΕΗ / ΑΗΣ Α) χώροι στεγασμένοι μέχρι

6.000 τ.μ. 7,20 €/m2,

από 6.001 τ.μ. και άνω 4,32

€/m2,

Β) χώροι μη στεγασμένοι

μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20 €/m2,

από 6.001 τ.μ. και άνω 2,16

€/m2.

Οι ανωτέρω ειδικοί συντελεστές προτείνεται να παραμείνουν στο ύψος αυτό, καθώς ανάλογα με

την επιφάνεια και τη χρήση των ακινήτων διαφοροποιείται και η επιβάρυνση της ανταποδοτικής

υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για κάθε κατηγορία ειδικού συντελεστή.

Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στεγασμένα ή μη, υπολογίζεται η συνολικά χρησιμοποιούμενη

ή δυνάμει να χρησιμοποιηθεί επιφάνεια.

Δεδομένης της ανάγκης για την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας και στις εκτός σχεδίου

περιοχές και την πραγματική παροχή των σχετικών υπηρεσιών από το Δήμο Λαυρεωτικής, το τέλος

επιβάλλεται και στα ακίνητα που βρίσκονται σε αυτές (ΣτΕ 2806/94, ΣτΕ 1012/2002)

Σύμφωνα με τους ανωτέρω καθοριζόμενους συντελεστές και το σύνολο των τ.μ. που κοινοποιούνται

στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η πρόβλεψη των εσόδων για το 2021 έχει ως ακολούθως:

Κατηγορία χρήσης Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ
Τ.Μ.

Προβλεπόμενα
Έσοδα

Οικιακή χρήση 1.938.080 1,44 2.790.835,20 €

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 562.612 2,56 1.440.286,72 €

Σύνολο 4.231.121,92 €

Ωστόσο συνυπολογίζοντας και άλλους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας

και ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2021, αναμένεται να ανέλθει

στο ύψος των 9.249.238,70 €

· ΚΑΕ 0311.001: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 3.331.121,92 €

· ΚΑΕ 0311.002: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από Μαρίνα: 15.000,00 €
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· ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 900.000,00 €

· KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 4.509.230,00 €

· ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2020: 493.886,78 €

2. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2021

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον ακόλουθο

πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και

φωτισμού και απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας:

ΚΑΔ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Π/Υ 2021

20-6011.001   Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 932.400,00 €

 20-6012.
 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 104.000,00 €

 20-6021.001   Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 78.392,64 €

 20-6022.
 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 €

 20-6041.001   Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 65.520,00 €

 20-6042.
 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 €

20-6051.001   Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 19.206,00 €
20-6051.002   Εργοδοτικές εισφορές  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 41.400,00 €
20-6051.005   Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 30.410,00 €
20-6051.006   Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 106.880,00 €
20-6052.001   Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ   με σύμβαση αορίστου χρόνου 21.840,00 €
20-6054.001   Εργοδοτ. εισφορές έκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ 17.640,00 €
20-6054.002   Εργ.εισφ.ΙΚΑ συμβάσεων έργου. συμφ.ν.4325/2015 31.800,00 €
20-6056.001   Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 36.820,78 €

 20-6061.
 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 10.000,00 €

 20-6063.  Λοιπές παροχές σε είδος (προμ γάλακτος κλπ) 22.500,00 €
20-6117.001   Αμοιβές για συμβάσεις έργου  σύμ. με ν.4325/2015 113.256,00 €
20-6151.001   Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ από είσπραξη τελών φόρων κ.λπ. 200.000,00 €

 20-6211.
 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 500.287,82 €

 20-6232.002
 Μίσ0ωμα κτηρίου  με αύλειο χώρο για φιλοξενία κέντρου
ανακύκλωσης 10.567,20 €

20-6233.001   Μισθώματα μηχανημάτων 5.000,00 €
20-6236.001 Παροχή υπηρ. μίσθωσης ανοιχτών απορριματοκιβωτίων 17.000 €
 20-6253.  Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 20.000,00 €
20-6262.001   Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας 24.800,00 €
20-6262.002   Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου 24.800,00 €
20-6262.003   Εργασίες καθαρισμού ενότητας Αγ.Κων/νου 24.800,00 €
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20-6262.007
 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων
ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.ΛΑΥΡΙΟΥ. 24.800,00 €

 20-6262.008
 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων
ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Κερατέας. 24.800,00 €

 20-6262.009
 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων
ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου. 5.000,00 €

20-6263.001   Συντήρηση μεταφορικών μέσων 265.000,00 €
20-6263.002   Συντήρηση ελαστικών 15.000,00 €
20-6264.001   Συντήρηση επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10.000,00 €
20-6265.001   Επισκευή -συντήρηση κάδων 24.800,00 €
20-6275.002   Δαπάνες καθαρισμού δημοτικών αφοδευτηρίων 14.500,00 €
 20-6322.  Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 10.000,00 €
 20-6323.  Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6.000,00 €

 20-6411.
 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα,
λιπαντικά, διόδια κλπ) 20.000,00 €

 20-6422.  Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 €
 20-6633.  Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 5.000,00 €

 20-6641.
 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων 650.000,00 €

 20-6681.  Υλικά φαρμακείου 2.000,00 €

20-6721.001
 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για
απορρίμματα 658.325,91 €

20-7131.004 Προμήθεια λοιπού Η/Μ εξοπλισμού 2.000,00 €
20-7131.009   Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 123.583,96 €
20-7135.001   Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά-Λαυρίου 19.099,88 €
20-7135.006   Λοιπός εξοπλισμός 4.000,00 €
20-7135.010   Προμήθεια τροχών & καπακιών κάδων απορ/των 3.000,00 €
20-7135.014   Λοιπός εξοπλισμός ελαστικά Κερατέα 15.000,00 €
20-7135.017   Λοιπός εξοπλισμός -ελαστικά-Κοιν.Αγίου Κωνσταντίνου 15.000,00 €

 20-7321.002
 Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων - Επέκταση Δικτύου
ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κερατέας. 24.800,00 €

 20-7321.003
 Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων - Επέκταση Δικτύου
ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λαύριο 5.000,00 €

 20-8111.  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 19.500,00 €
 20-8113.  Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 87.346,00 €
 20-8115.001   Διάφορα έξοδα 3.755,36 €
 20-8116.  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10.174,69 €
 20-8121.001   Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 69.670,00 €
 20-8511.  Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 4.465.178,10 €
 Τόκοι και χρεολύσια δανείου (υπ. 00) 172.084,36 €

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 9.249.238,70 €
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Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και

ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 9.249.238,70 €

Στον κατωτέρω πίνακα περιλαμβάνονται οι δαπάνες που δεν λαμβάνονται υπόψη στην ισοσκέλιση

της ανταποδοτικής υπηρεσίας, καθώς θα πληρωθούν από πόρους εκτός ανταποδοτικής υπηρεσίας

και χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

ΚΑΔ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Π/Υ 2021
ΠΗΓΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔ.
 20-6041.001   Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 27.925,58 € 1323
 20-6054.001   Εργοδοτ. εισφορές έκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ 7567,42 € 1323

 20-6117.008
 Συμβουλ. υπηρεσιες σχεδιασμού, εφαρμογής &
υλοποίησης προγρ. LIFE 24.800,00 € 1323

 20-7131.021

 Προμ.& εγκατ. Φωτιστικών σωμάτων LED &
προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικ.ενεργ.στο
Δημοτικό Φωτισμό 3.721.756,89 €

3121.001

 20-7135.015   Προμήθεια κάδων προγρ. LIFE για Δ.Ε Κερατέας 24.800,00 € 1323
 20-7135.016   Προμήθεια κάδων προγρ. LIFE για Δ.Ε Λαυρίου 24.800,00 € 1323

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3.831.649,89 €

Συμπεράσματα:

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, για το οικονομικό έτος

2021, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 9.249.238,70 €, ισοσκελίζουν με το σύνολο των

προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 9.249.238,70 €.

Συνεπώς, δεν δημιουργείται ανάγκη αναπροσαρμογής των συντελεστών των τελών καθαριότητας,

οπότε προτείνουμε τη διατήρηση των συντελεστών , ανά κατηγορία υπόχρεου , ως ακολούθως :

Κ α τ ηγ ο ρί ες

Γ ε ν ι κ ο ί  συ ν τ ε λε σ τ ές Σ υ ν τε λε σ τή ς

Οικιακή χρήση 1,44 € / τμ

Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 1,44 € / τμ

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 2,56 € / τμ

Ε ι δ ι κ ο ί  σ υν τ ε λ ε σ τ έ ς  γ ι α  τη ν  ά σ κ η ση  π ά ση ς  φ ύ σε ω ς

ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  δ ρ α σ τη ρ ι ό τ η τ α ς
Σ υ ν τε λε σ τή ς
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Για καταστήματα πάσης φύσεως, πτηνοτροφικές & κτηνοτροφικές
μονάδες, μάνδρες οικοδομών, parking σκαφών, επαγγελματικές
αποθήκες, συνεργεία – πλυντήρια αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών
καυσίμων, εργαστήρια κατασκευών, τα γραφεία παροχής
υπηρεσιών, κτήματα για εκδηλώσεις, κινηματογράφους, κλπ.

Α) στεγασμένοι χώροι 2,56

€ / τ.μ.

Β) μη στεγασμένοι χώροι

1,54 € / τ.μ.

Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις υψηλής, μέσης και χαμηλής
όχλησης supermarkets, πολυκαταστήματα, φυτώρια, τράπεζες,
κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ραδιοτηλεοπτικών σταθμών,
ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά καταλύματα, camping,
κατασκηνώσεις, κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του δημοσίου
και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΟΛΛ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΚΕΝΤΡΟ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΤΕΛΩΝΕΙΟ, ΟΑΕΔ, κλπ.),
κτήρια και γήπεδα ΑΠΕ, κλπ.

Α) χώροι στεγασμένοι:

μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 €/m2,

από 6.001 τ.μ. και άνω 3,02

€/m2.

Β) χώροι μη στεγασμένοι

μέχρι 6.000 τ.μ. 5,03 €/m2,

από 6.001 τ.μ. και άνω 1,51

€/m2.

Επιχειρηματικό πάρκο Κερατέας τύπου Β’ Α) χώροι στεγασμένοι 2,56

€/m2

Β) χώροι μη στεγασμένοι

1,54 €/m2.

ΔΕΗ / ΑΗΣ Α) χώροι στεγασμένοι μέχρι

6.000 τ.μ. 7,20 €/m2,

από 6.001 τ.μ. και άνω 4,32

€/m2,

Β) χώροι μη στεγασμένοι

μέχρι 6.000 τ.μ. 7,20 €/m2,

από 6.001 τ.μ. και άνω 2,16

€/m2.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε από την

παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων

είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε

στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του

τέλους.
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Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του

ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική

πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που

αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα

πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των

δαπανών με τα έσοδα.

Επίσης,  σύμφωνα με το άρθρο 11  του Ν.4623/19,  ο κατά την παράγραφο 3  του άρθρου 65  του

Ν.3852/10 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το

σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και

κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται

από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες

παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη

θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του

δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων

μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους

προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των

παρόντων.

3. Απαλλασσόμενες κατηγορίες. (σε περίπτωση που δε γίνονται απαλλαγές θα πρέπει να αφαιρεθεί.)

Υπενθυμίζουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/16-

06-2005 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 222 του Ν.4555/18 και το άρθρο 103 του Ν.4604/19, η

οποία ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας των ακινήτων, στα

οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή

του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται

να χρησιμοποιηθούν (ισχύει και για ακίνητα τα οποία δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ). Πρόκειται για

κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται,

δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο

τρόπο.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3

του άρθρου 13 του Ν.4368/16 και το άρθρο 12 του Ν.4558/18, με απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή

η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους,  τα άτομα με

αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια

ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς

και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/16. Με

την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης
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ή απαλλαγής.  Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του

πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την

κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες

διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων

και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης

εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των

αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα

πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης

φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης,

διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι

αφορολόγητα.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 180/2019  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εξακολουθούν να  ισχύουν

οι εξής απαλλαγές / μειώσεις:

1. Άποροι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας – πρόνοιας – απορίας, μείωση 50%.

2. Τρίτεκνες οικογένειες (εφόσον εξομοιώνονται με τις πολύτεκνες σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 6 του Ν.3454/2006) με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000,00 ευρώ, μείωση 50%

3. Πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 ευρώ, μείωση 50%

4. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 80% και εισόδημα έως

12.000,00, μείωση 50%

5. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, μείωση100%.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από

το νόμο.

Προτείνουμε τη διατήρηση των ανωτέρω απαλλαγών / μειώσεων από τα τέλη καθαριότητας και

ηλεκτροφωτισμού για τις ευπαθείς ομάδες, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως

αυτά ορίζονται από το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου

Λαυρεωτικής.»

Το μέλος της Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ –  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»  κ.

Αρετούσα Μακρή, ανέφερε:

«Αυτή την περίοδο που οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της

πανδημίας του κορονοϊού, αποτελεί ηθική μας υποχρέωση να κάνουμε σημαντικές οικονομικές

ελαφρύνσεις στα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, προκειμένου να

σταθούμε δίπλα τους και να τους στηρίξουμε ουσιαστικά. Με στόχο λοιπόν την έμπρακτη στήριξη των

πολιτών, των επιχειρήσεων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου, υποβάλλω εναλλακτική

πρόταση για μείωση δέκα τοις εκατό (10%) των δημοτικών τελών για το έτος 2021 σε όλες τις
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κατηγορίες ακινήτων, (ενδεικτικά: κατοικιών, καταστημάτων και επιχειρήσεων πάσης  φύσεως,

Επιχειρηματικό Πάρκο Κερατέας κ.λ.π.),

εξαιρουμένων από τις κατηγορίες των ακινήτων, όπου ισχύουν ειδικοί συντελεστές του ενιαίου

ανταποδοτικού τέλους, των κάτωθι: βιομηχανίες, supermarkets, πολυκαταστήματα, τράπεζες, κεραίες

κινητής τηλεφωνίας και ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά

καταλύματα, camping, κατασκηνώσεις, κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του δημοσίου και του

ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΟΛΛ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ,

ΤΕΛΩΝΕΙΟ, ΟΑΕΔ, κλπ.), κτήρια και γήπεδα ΑΠΕ, κ.λ.π. και την Δ.Ε.Η/Α.Η.Σ, για τις οποίες κατηγορίες

υπόχρεων οι συντελεστές των δημοτικών τελών να παραμείνουν ως έχουν .»

Επίσης προτείνω να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί η κατηγορία των ευπαθών κοινωνικών

ομάδων με την ένταξη σε αυτή των μονογονεϊκών οικογενειών, των μακροχρόνια άνεργων και των

δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, καθώς και να διευρυνθούν τα εισοδηματικά

κριτήρια των πολιτών που υπάγονται σε αυτές και για τους οποίους να ισχύσουν απαλλαγές/μειώσεις

των δημοτικών τελών για το έτος 2021, ως ακολούθως:

1. Πλήρης απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη για τους άπορους κατοίκους και τους δικαιούχους του

Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 Ν. 4389/2016.

2. Μείωση 50% των Δημοτικών Τελών για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 20.000

ευρώ.

3. Μείωση 50%  των Δημοτικών Τελών για τις τρίτεκνες οικογένειες με διεύρυνση του ορίου του

οικογενειακού εισοδήματος από τις 12.000,00 ευρώ, στις 24.000,00 ευρώ.

4. Μείωση 50% των Δημοτικών Τελών για τις πολύτεκνες οικογένειες με διεύρυνση του ορίου του

οικογενειακού εισοδήματος από τις 15.000,00 ευρώ, στις 30.000,00 ευρώ.

5. Μείωση 50% των Δημοτικών Τελών σε άτομα με αναπηρία 67% έως 80% με διεύρυνση του ορίου

του ετήσιου εισοδήματος από τις 12.000,00 ευρώ, στις 15.000,00 ευρώ.

Οι ως άνω μειώσεις των δημοτικών τελών σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες υπόχρεων είναι εφικτές

και ρεαλιστικές και μπορούν να μειωθούν οι αντίστοιχοι Κωδικοί Εσόδων, καθόσον α) υπάρχει

πλεόνασμα στην υπηρεσία καθαριότητας από το έτος 2020, ποσού 493.886,78 ευρώ, το οποίο θα

μεταφερθεί στον Προϋπολογισμό του έτους 2021 και β) τα τακτικά έσοδα από τα τέλη καθαριότητας

και ηλεκτροφωτισμού που θα βεβαιωθούν και θα εισπραχθούν από την δήλωση των επιπλέον

τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων αναδρομικά από 1/1/2020, σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν.

4647/2019, θα ανέλθουν στο ποσό των 400.000,00 ευρώ περίπου.

Επομένως μπορούν να μειωθούν και να αυξηθούν αντίστοιχα οι Κωδικοί Εσόδων της υπηρεσίας

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και σε κάθε περίπτωση μπορεί να μειωθεί ο Κωδικός Δαπανών

20-8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων», ώστε να είναι ισοσκελισμένα τα

έσοδα και οι δαπάνες της ανταποδοτικής υπηρεσίας.»
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Με βάση τα ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019,

- τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄) «Περί

των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- τις διατάξεις του Ν.1080/1980 (246 Α΄),

- την υπ’ αριθμ.180/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,

- την από 06.11.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

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

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την ΜΗ αναπροσαρμογή των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και

Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2021  και τη διατήρηση των

απαλλαγών / μειώσεων από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις ευπαθείς ομάδες, με

την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών,  όπως αυτά ορίζονται από το Τμήμα Δημοτικών

Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Λαυρεωτικής και συγκεκριμένα:

1. Άποροι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας – πρόνοιας – απορίας, μείωση 50%.

2. Τρίτεκνες οικογένειες (εφόσον εξομοιώνονται με τις πολύτεκνες σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 6 του Ν.3454/2006) με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000,00 ευρώ, μείωση 50%

3. Πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 ευρώ, μείωση 50%

4.  Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)  με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 80% και εισόδημα έως

12.000,00, μείωση 50%

5. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, μείωση100%.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από

το νόμο.

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

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Αρετούσα Μακρή μειοψήφησε, καθώς η πρότασή της α) για μείωση δέκα τοις εκατό

(10%) των δημοτικών τελών έτους 2021 και β) για τροποποίηση και συμπλήρωση της κατηγορίας των

ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την ένταξη σε αυτή των μονογονεϊκών οικογενειών, των

μακροχρόνια άνεργων και των δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, καθώς και η

διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων των πολιτών που υπάγονται σε αυτές και για τους οποίους

θα ισχύσουν απαλλαγές/μειώσεις των δημοτικών τελών για το έτος 2021, δεν έγινε δεκτή.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών διαφήμισης έτους 2021

Αρ. Απόφ.: 277/2020

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 «καθορισμού τελών διαφήμισης έτους 2021», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής την από 06.11.2020  εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  στην οποία

αναφέρονται τα ακόλουθα:

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

άρθρου 40 του Ν.4735/2020  και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή έχει την

αρμοδιότητα να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Ο συντελεστής του τέλους διαφήμισης καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση

της Οικονομικής Επιτροπής (Εγγρ.Υπ.Εσωτ.7661/09.05.2012) μεταξύ του κατώτατου και του ανώτατου

ορίου που ορίζει για κάθε κατηγορία διαφήμισης το άρθρο 15 του Β.Δ 24/9-20/10/1958, όπως αυτό

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.1900/90 και τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 9 του

Ν.2880/2001.

Η διάταξη με την οποία εξουσιοδοτείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει το συντελεστή μεταξύ των

ορίων που προβλέπει ο Νόμος,  κρίθηκε αντίθετη στο άρθρο 78  του Συντάγματος (ΣΤΕ

140/2013,139/2013,138/2013,παραπ. στην Ολομέλεια)

Με την υπ΄αριθμ.184/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν τα τέλη Διαφήμισης

του Δ. Λαυρεωτικής για το έτος 2020, τα οποία ισχύουν έως και σήμερα και συγκεκριμένα:

I. Για τις κατηγορίες διαφήμισης Α΄, Β΄ και Γ΄ καθορίστηκαν στη μέση τιμή, η οποία προκύπτει από τα

ορισμένα πλαίσια τιμών που θέτει ο Νόμος για εκάστη κατηγορία ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται: α. μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή

προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους

και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού

συμβουλίου, β. στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλειμμένων

οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών, γ. σε χώρους

σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων

που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων, δ. μέσα σε καταστήματα,

κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους, και ε. σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών

και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, το τέλος είναι

0,26 ευρώ ανά μ2 εβδομαδιαίως.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

(α) περίπτωση: Διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται

σε ηλεκτρονικές εφημερίδες το τέλος είναι 44,02 ευρώ ανά μ2 ετησίως.

(β) περίπτωση: Διαφημίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους το τέλος είναι 17,61 ευρώ

ανά μ2 ετησίως.

(γ) περίπτωση: Διαφημίσεις μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα το τέλος  είναι 11,295

ευρώ ανά μ2 ετησίως.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

Για διαφημίσεις που γίνονται σε οχήματα γενικά δημόσιας χρήσης διαστάσεων μέχρι 30 Χ 50

εκατοστόμετρα το τέλος είναι 1,23 ευρώ μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης.

Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διατάσεων εισπράττεται το ανάλογο

πολλαπλάσιο τέλος.

II. Για την κατηγορία διαφήμισης Δ΄ καθορίστηκαν στην τιμή ως αυτή προβλέπεται εκ του Νόμου (αρ.

25 Ν. 2753/17-11-99) ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄

Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε εστιατόρια, καφενεία, και παρεμφερή καταστήματα με

ημερολόγια, δώρα έντυπα καθώς και κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις καθώς και για διαφημίσεις

που γίνονται από αέρος με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης

της διαφήμισης (αρ. 25 του Ν. 2753/17-11-99).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.»

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως έχει

αντικατασταθεί και ισχύει

- Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και

άλλα επείγοντα ζητήματα»

- Τη ΔΥ/06.11.2020 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
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Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής τον καθορισμό των τελών διαφήμισης για το

έτος 2021, ως κατωτέρω:

I. Για τις κατηγορίες διαφήμισης Α΄, Β΄ και Γ΄ καθορίστηκαν στη μέση τιμή, η οποία προκύπτει από τα

ορισμένα πλαίσια τιμών που θέτει ο Νόμος για εκάστη κατηγορία ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται: α. μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή

προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους

και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού

συμβουλίου, β. στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλειμμένων

οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών,  γ.  σε χώρους

σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων

που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων, δ. μέσα σε καταστήματα,

κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους, και ε. σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών

και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, το τέλος είναι

0,26 ευρώ ανά μ2 εβδομαδιαίως.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

(α) περίπτωση: Διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται

σε ηλεκτρονικές εφημερίδες το τέλος είναι 44,02 ευρώ ανά μ2 ετησίως.

(β) περίπτωση: Διαφημίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους το τέλος είναι 17,61 ευρώ

ανά μ2 ετησίως.

(γ) περίπτωση: Διαφημίσεις μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα το τέλος  είναι 11,295

ευρώ ανά μ2 ετησίως.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

Για διαφημίσεις που γίνονται σε οχήματα γενικά δημόσιας χρήσης διαστάσεων μέχρι 30 Χ 50

εκατοστόμετρα το τέλος είναι 1,23 ευρώ μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης.

Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διατάσεων εισπράττεται το ανάλογο

πολλαπλάσιο τέλος.

II. Για την κατηγορία διαφήμισης Δ΄ καθορίστηκαν στην τιμή ως αυτή προβλέπεται εκ του Νόμου  (αρ.

25 Ν. 2753/17-11-99) ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄

Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε εστιατόρια, καφενεία, και παρεμφερή καταστήματα με

ημερολόγια, δώρα έντυπα καθώς και κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις καθώς και για διαφημίσεις
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που γίνονται από αέρος με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης

της διαφήμισης (αρ. 25 του Ν. 2753/17-11-99).

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων Λαυρεωτικής

έτους 2021 και τρόπου καταβολής αυτών

Αρ. Απόφ.: 278/2020

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 «καθορισμού συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων Λαυρεωτικής έτους 2021 και τρόπου

καταβολής αυτών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 06.11.2020

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

«Σύμφωνα µε το άρθρο 13 του Β∆ της 24/9 - 20/10/ 58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο

3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε µε το αρ.  16 Ν.1828/89 και την παρ.  2 του άρθρου 16 του Ν.

3254/2004, ‘’το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων ορίζεται ετήσιο δι' αποφάσεως του Δημοτικού

Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της

πόλεως ή του χωριού εις την οποία κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος.’’

Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που

αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣΤΕ 140/89 ΔιΔικ 1990 σελ

1228,  Τρ ΔΠρβόλου 506/1998  ΔιΔικ 1999  (σελ 509)  και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή

Ανειδίκευτων εσόδων (Εγκ. Υπ.Εσ. 31727/13-4-1978).

Για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή του τέλους, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να

λαμβάνει υπόψη του, αφ’ ενός µεν το όφελος που έχουν κατά περίπτωση όσοι χρησιμοποιούν

κοινόχρηστο χώρο, αφ’ ετέρου δε το βαθμό μεταβολής των οικονομικών συνθηκών κατά το χρονικό

διάστημα που παρήλθε από την έκδοση της αμέσως προηγούμενης απόφασης.

Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν

οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με

απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο».

Επιπροσθέτως για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από περίπτερα σύμφωνα με το Ν. 4093/2012,

(Φ.Ε.Κ. 222/Α/12-11-2012), στην παράγραφο ΣΤ.2 περίπτωση 5, ορίζετε ότι από 1/1/2014 οι

δικαιούχοι εκμετάλλευσης ενός περιπτέρου, εκτός από τον χώρο που καταλαμβάνουν τα λειτουργικά

στοιχεία του περιπτέρου, (ψυγεία, σταντ κ.τ.λ.), υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους και για

τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου.

Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπουν ότι σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος

καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε με ισόποση εγγυητική επιστολή της οποίας ο τύπος  θα καθορίζεται

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο προ της παράδοσης
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της άδειας χρήσης αναγραφόμενου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης ή της

εγγυητικής επιστολής.

Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,  σύμφωνα με την παρ.  1  του άρθρου 50  του

Ν.4257/2014, ‘’…μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε

ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον

υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της

χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα

τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού.

Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών,

αναγραφόμενης επί αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που

καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και

των προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των

δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και

αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις

δεν επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται

από το δήμο, αναγραφόμενων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης.’’

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως ισχύει μετά την

τροποποίησή του από το άρθρο 40 του Ν.4735/20 και του άρθρου 11 του Ν.4623/2019, η

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο

κανονιστικών αποφάσεων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι σχετικές με την επιβολή

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Οι ισχύοντες συντελεστές,  έτους 2020, καθορίστηκαν,  µε την υπ΄ αριθμ.  182/2019 απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου ανά κατηγορία, ως εξής:

Ι. 1) Για την κατάληψη πεζοδρομίων, πλατειών ή κοινοχρήστων χώρων, για την έκθεση

εμπορευμάτων ή τραπεζοκαθισμάτων, οι συντελεστές είναι:

Α ζώνη = 16,00 €/τ.μ. ετησίως

Β ζώνη = 12,00 €/τ.μ. ετησίως

2) Για την κατάληψη πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά ή εργοτάξια Α και Β ζώνης 10,00 €/τ.μ.

μηνιαίως.

3) Για την κάλυψη πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων κατά τις θρησκευτικές πανηγύρεις:

α) Για το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας: 10,00 €/τ.μ. για 3 ημέρες.

 β) Για τις λοιπές πανηγύρεις: 20,00 € ημερησίως.

γ)  Για κατάληψη από μηχανικά παιχνίδια,  λούνα παρκ,  κ.λ.π.,  από 0,50€/τ.μ.  ή 2,00 €  ανά

θέση (εκάστη θέση είναι 4 μέτρα) ημερησίως, για όλες τις πανηγύρεις του Δήμου ενιαία.
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4) Για τον επιπλέον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνουν τα περίπτερα εκτός των τ.μ. που

δικαιούνται από την άδειά τους:

α) Για τα περίπτερα της πόλης (συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου): 32,00 €/τ.μ.

ετησίως.

β) Για τα περίπτερα εκτός της πόλης: σε 17,00 €/τ.μ. ετησίως.

5) Για την χρήση του υπεδάφους: 28,00 € το κ.μ./ετησίως.

6) Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους πωλητές εποχιακών φρούτων και

λαχανικών ως και καντίνες το τέλος έχει οριστεί σε 16,00 € /τ.μ. ετησίως ανεξαρτήτως από την

χρονική διάρκεια κατάληψης.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

1.500,00 ευρώ ετησίως για κάθε μία από τις παρακάτω παραχωρημένες θέσεις στάθμευσης σε

τράπεζες και 700,00 ευρώ ετησίως για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1. Τράπεζα «EUROBANK» Λεωφόρος Αθ. Λαυρίου 1

2. Τράπεζα «ALPHA BANK» Μουσουργού &
Μητροπούλου

1

3. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Λεωφ. Αθηνών 8 1

4. Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ» Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1

5. Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» Λιμάνι Λαυρίου 1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1. Τράπεζα «ALPHA BANK» Λεωφ. Λαυρίου 43 1

2. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Λεωφ. Λαυρίου & Περικλέους 1

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ

3.000,00 ευρώ /τεμ. ετησίως για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από αυτόματες ταμειολογιστικές

μηχανές (ΑΤΜ) τραπεζών για συναλλαγές κοινού

28,00 ευρώ ετησίως ανά κυβικό μέτρο για τη χρήση υπεδάφους από δεξαμενές υγρών καυσίμων των

πρατηρίων

Για χρήση κοινοχρήστων χώρων που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύει η

προγενέστερη υπ. αριθμ. 328/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΙΙ. Ορίζονται οι ζώνες Α και Β του Δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως:
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Η Α ζώνη περιλαμβάνει τις εξής περιοχές του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής: Κέντρο της πόλης που

περικλείεται από τις οδούς Αθηνών-Λαυρίου, Στράβωνος, Φ. Νέγρη μέχρι και το λιμάνι. Επίσης, τις

περιοχές Πουνταζέζα, Λιμάνι Πασά, Σούνιο, Λεγραινά.

Η Β ζώνη περιλαμβάνει τις εξής συνοικίες του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής: Νυχτοχώρι, Αγία

Παρασκευή, Νεάπολη, Άγιος Ανδρέας, Κυπριανός, Σαντορινέϊκα, Ευαγγελίστρια, Καβοδόκανος,

Θορικό, Εργατικές Κατοικίες, Άγιο Γεράσιμο, καθώς και ολόκληρη τη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας

(πόλη και οικισμούς) και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.

Για τον τρόπο καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020 ισχύουν τα αναφερόμενα

στην  υπ’ αριθμ. 118/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής:

Η καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων για το σύνολο της οφειλής να πραγματοποιείται

σε ισόποσες δόσεις, χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο,

προ της παράδοσης της άδειας,  ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)  του τέλους.  Η  εξόφληση του

υπολειπόμενου ποσού θα γίνει σε τέσσερις (4) μηνιαίες ισόποσες δόσεις και όχι πέραν του

οικονομικού έτους που αφορά η άδεια. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω,

η άδεια θεωρείται από το Δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων

είσπραξης. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται

αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του

κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισήγηση σας προς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου

μας για τη λήψη σχετικής απόφασης ‘’α) Καθορισμού συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2021 καθώς και β) του τρόπου καταβολής αυτών’’».

Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω,  ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019

- Την υπ’ αριθμ.182/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

- Την από 06.11.2020 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

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων

Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2021, ως κατωτέρω:

Ι. 1) Για την κατάληψη πεζοδρομίων, πλατειών ή κοινοχρήστων χώρων, για την έκθεση

εμπορευμάτων ή τραπεζοκαθισμάτων, οι συντελεστές είναι:
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Α ζώνη = 16,00 €/τ.μ. ετησίως

Β ζώνη = 12,00 €/τ.μ. ετησίως

2) Για την κατάληψη πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά ή εργοτάξια Α και Β ζώνης 10,00 €/τ.μ.

μηνιαίως.

3) Για την κάλυψη πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων κατά τις θρησκευτικές πανηγύρεις:

α) Για το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας: 10,00 €/τ.μ. για 3 ημέρες.

 β) Για τις λοιπές πανηγύρεις: 20,00 € ημερησίως.

γ) Για κατάληψη από μηχανικά παιχνίδια,  λούνα παρκ,  κ.λ.π.,  από 0,50€/τ.μ.  ή 2,00 € ανά

θέση (εκάστη θέση είναι 4 μέτρα) ημερησίως, για όλες τις πανηγύρεις του Δήμου ενιαία.

    4) Για τον επιπλέον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνουν τα περίπτερα εκτός των τ.μ.  που

δικαιούνται από την άδειά τους:

α) Για τα περίπτερα της πόλης (συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου): 32,00 €/τ.μ.

ετησίως.

β) Για τα περίπτερα εκτός της πόλης: σε 17,00 €/τ.μ. ετησίως.

5) Για την χρήση του υπεδάφους: 28,00 € το κ.μ./ετησίως.

6) Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους πωλητές εποχιακών φρούτων και

λαχανικών ως και καντίνες το τέλος έχει οριστεί σε 16,00 € /τ.μ.  ετησίως ανεξαρτήτως από την

χρονική διάρκεια κατάληψης.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

1.500,00 ευρώ ετησίως για κάθε μία από τις παρακάτω παραχωρημένες θέσεις στάθμευσης σε

τράπεζες και 700,00 ευρώ ετησίως για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1. Τράπεζα « EUROBANK» Λεωφόρος Αθ. Λαυρίου 1

2. Τράπεζα «ALPHA BANK» Μουσουργού &
Μητροπούλου

1

3. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Λεωφ. Αθηνών 8 1

4. Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ» Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1

5. Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» Λιμάνι Λαυρίου 1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1. Τράπεζα «ALPHA BANK» Λεωφ. Λαυρίου 43 1

2. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Λεωφ. Λαυρίου & Περικλέους 1
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ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ

3.000,00 ευρώ /τεμ. ετησίως για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από αυτόματες ταμειολογιστικές

μηχανές (ΑΤΜ) τραπεζών για συναλλαγές κοινού

28,00 ευρώ ετησίως ανά κυβικό μέτρο για τη χρήση υπεδάφους από δεξαμενές υγρών καυσίμων των

πρατηρίων

Για χρήση κοινοχρήστων χώρων που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύει η

προγενέστερη υπ. αριθμ. 328/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΙΙ. Ορίζονται οι ζώνες Α και Β του Δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως:

Η Α ζώνη περιλαμβάνει τις εξής περιοχές του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής:  Κέντρο της πόλης που

περικλείεται από τις οδούς Αθηνών-Λαυρίου, Στράβωνος, Φ. Νέγρη μέχρι και το λιμάνι. Επίσης, τις

περιοχές Πουνταζέζα, Λιμάνι Πασά, Σούνιο, Λεγραινά.

Η Β ζώνη περιλαμβάνει τις εξής συνοικίες του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής:  Νυχτοχώρι,  Αγία

Παρασκευή, Νεάπολη, Άγιος Ανδρέας, Κυπριανός, Σαντορινέϊκα, Ευαγγελίστρια, Καβοδόκανος,

Θορικό, Εργατικές Κατοικίες, Άγιο Γεράσιμο, καθώς και ολόκληρη τη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας

(πόλη και οικισμούς) και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.

Για τον τρόπο καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021 ισχύουν τα αναφερόμενα

στην  υπ’ αριθμ. 118/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής:

Η καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων για το σύνολο της οφειλής να πραγματοποιείται σε

ισόποσες δόσεις, χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο,

προ της παράδοσης της άδειας, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του τέλους.

Η  εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού θα γίνει σε τέσσερις (4) μηνιαίες ισόποσες δόσεις και όχι

πέραν του οικονομικού έτους που αφορά η άδεια. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων

ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το Δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των

σχετικών γραμματίων είσπραξης.  Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των

δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και

αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες

δόσεις δεν επιστρέφονται.

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου  ΑΠΕ του έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

Αρ. Απόφ.: 279/2020

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 1ου  ΑΠΕ
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του έργου: ‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ:

20562/19.11.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα

ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

20. Η διεξαγωγή του ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Επισκευή και συντήρηση

σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Λαυρεωτικής» προϋπολογισμού μελέτης

243.212,74 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) ολοκληρώθηκε με την υπ΄ αρ. 59/2020 απόφαση της Ο.Ε. του

Δήμου Λαυρεωτικής περί έγκρισης των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου.

21. Μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, με μέση έκπτωση 17,75% επί των τιμών

μονάδας του τιμολογίου της μελέτης.

22. Υπογράφηκε η από 05/05/2019 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και του Δήμου

Λαυρεωτικής με  οικονομικό αντικείμενο 200.042,44  € (με  Φ.Π.Α.).

23. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της

Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 05/09/2020.

24. Με την υπ. αρ.  208/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής δόθηκε

1η  παράταση περαίωσης των εργασιών κατά δύο μήνες δηλαδή μέχρι την 05/11/2020.

25. Με την υπ. αρ. 258 /2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής δόθηκε

2η  παράταση περαίωσης των εργασιών κατά  δύο μήνες δηλαδή  μέχρι την   06/01/2021.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες του παρόντος Έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων

Δήμου Λαυρεωτικής»  (ως περιγράφονται στην υπ’  αρ.  162/2018  τεχνική μελέτη του Δήμου

Λαυρεωτικής, η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου και εγκρίθηκε με την υπ’

αρ.241/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) περιλαμβάνουν την επισκευή και συντήρηση

σχολείων στο Δήμο Λαυρεωτικής και συγκεκριμένα :

1. Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο 1ον Δημοτικό Σχολείο Κερατέας

2. Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο 2ον Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου

3. Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο Γυμνάσιο του Λαυρίου

4. Κατασκευή ενός εξωτερικού ανελκυστήρα ΑΜΕΑ (οκτώ ατόμων ) μαζί με το μεταλλικό φρεάτιο του

στο Γυμνάσιο Κερατέας και

5. Κατασκευή ενός εξωτερικού ανελκυστήρα ΑΜΕΑ (οκτώ ατόμων) μαζί με το μεταλλικό φρεάτιο του

στο Λύκειο Κερατέας.

Ο 1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών:
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 συντάχθηκε κατά την πρόοδο των εργασιών του Έργου για να συμπεριλάβει αφενός  τις ποσότητες

εργασιών όπως κατασκευάστηκαν  έως σήμερα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν  τις αυξήσεις των ποσοτήτων

της Αρχικής Σύμβασης όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από την σύνταξη αναλυτικών

επιμετρήσεων και προμετρήσεων οι οποίες έγιναν επί τόπου του Έργου  και αφετέρου  για να

συμπεριλάβει τις νέες εργασίες (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) που δεν περιλαμβάνονταν στη μελέτη, όμως είναι

απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου, προκειμένου να καταστεί  απολύτως λειτουργικό.

Αναλυτικότερα:

ΑΡΧΙΚΗ    ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
         ΔΑΠΑΝΗ

1ου ΑΠΕ (€)

    ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΑΠΑΝΩΝ (€)

ΟΜΑΔΑ  Α  (ΧΩΜ/ΚΑ)        61.073,47              78.536,63 +17.463,16

ΟΜΑΔΑ Β  (Η/Μ)         57.620,00          57.955,01 + 335,01

ΓΕ & ΟΕ 18%        21.364,82         24.568,50      + 3.203,68

 ΣΥΝΟΛΟ 1     140.058,29        161.060,14     +21.001,85

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ         21008,74                   6,90      -21.001,84

 ΣΥΝΟΛΟ 2 161.067,03 161.067,03 0,00

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ        257,52        257,52 0,00

 ΣΥΝΟΛΟ 3 161.324,55 161.324,55 0,00

 ΦΠΑ    38.717,89          38.717,89 0,00

ΣΥΝΟΛΟ  4 200.042,44 200.042,45 0,00

Συνοπτικά

Η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων καθώς και η δαπάνη των νέων τιμών καλύπτεται  αποκλειστικά

από την απορρόφηση των απροβλέπτων.

Δεν γίνεται μείωση εργασιών στην αρχική Σύμβαση και ως εκ τούτου δεν γίνεται χρήση «επί έλαττον»

δαπανών.

Η δαπάνη της σύμβασης δεν μεταβάλλεται.

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

προκύπτει ισοζύγιο δαπάνης με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε

161.324,55 €  (προ  ΦΠΑ).

Και επειδή:

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 3 για να συμπεριλάβει αυξήσεις

ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει, ύστερα από

ακριβέστερη προμέτρηση.
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 Επειδή:

·Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.

· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

· Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 1ου  ΑΠΕ του έργου(και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) του έργου

«Επισκευή,  συντήρηση  σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Λαυρεωτικής»  με

προτεινόμενη δαπάνη εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 161.324,56 €, η οποία είναι σε ισοζύγιο

με την αρχική συμβατική δαπάνη (προ ΦΠΑ), σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις

 Συνημμένα:

1. 1ος ΑΠΕ (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)   με την αιτιολογική έκθεση.

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων,

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/EE  &  2014/25/EE)»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

- Την από 05/05/2019  Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ’’  και του Δήμου

Λαυρεωτικής

- Τις υπ’ αριθμ.208/2020 και 258/2020 προηγούμενες αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

- Την αριθμ. πρωτ: 20562/19.11.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Την έγκριση του 1ου  ΑΠΕ (και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει) του έργου «Επισκευή,

συντήρηση  σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Λαυρεωτικής», με προτεινόμενη δαπάνη

εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 161.324,56  €,  η οποία είναι σε ισοζύγιο με την αρχική

συμβατική δαπάνη (προ ΦΠΑ), σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών για τη χρήση κτημάτων, έργων και υπηρεσιών

έτους 2021

Αρ. Απόφ.: 280/2020

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 «καθορισμού τελών για τη χρήση κτημάτων, έργων και υπηρεσιών έτους 2021», έθεσε υπόψη

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 06.11.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

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

την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019,

η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών ή την αναπροσαρμογή αυτών.

     Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.∆/τος ‘’Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο

κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων’’ ορίζεται

ότι σε όσους κάνουν χρήση Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων,  έργων ή υπηρεσιών,  ο Δήμος ή η

Κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται µε απόφαση του ∆δημοτικού ή

Κοινοτικού Συμβουλίου.

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 19 του Β∆ της 24/9-20/10/1958 έχει γενικό χαρακτήρα, εφαρμόζεται

δηλαδή σε κάθε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται ειδική ρύθμιση για συγκεκριμένο είδος

χρήσης δημοτικού κτήματος, έργου ή υπηρεσίας.

Δημοτικά κτήματα, η χρήση των οποίων δικαιολογεί την επιβολή ανταποδοτικού τέλους κατά το

άρθρο 19 του Β∆ 24/9-20/10/1958, θεωρούνται όσα ακίνητα δεν είναι κοινής χρήσεως, αφού γι’ αυτά

(τα κοινόχρηστα) εφαρμόζονται, όσον αφορά την επιβολή τέλους χρήσης, οι διατάξεις του άρθρου 13

του ιδίου Β∆, όπως τροποποιήθηκαν µμεταγενέστερα (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 77150/4-9-1969).

Απαιτείται επί πλέον να πρόκειται για κτήματα που ανήκουν κατά κυριότητα στο δήμο και βρίσκονται

στην πραγματική τους εξουσία (νομή), µε την έννοια ότι ο οικείος ΟΤΑ μπορεί να διαθέτει ελεύθερα

τη χρήση τους σε τρίτους έναντι ειδικού τέλους ή δικαιώματος (ΣτΕ 5749/95, 3314-3648/86, 1939/85,

∆ΕφΘεσ. 358/2000).

Τα τέλη ή δικαιώµατα του άρθρου 19 του Β∆ της 24/9-20/10/1958 έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα

(Γνωµ. ΝΣΚ 1198/68, Εγκ. Υπ. Εσωτ. 77150/1969 και 139531/1962, ΣτΕ 1846/69 κοινοπ. Με την

94948/6-11-1969 Εγκ. του Υπ.Εσωτ.). Επιβάλλονται δηλαδή µόνο σε βάρος όσων κάνουν χρήση

δηµοτικών κτηµάτων και όχι αδιακρίτως σε βάρος όλων των κατοίκων του δήμου ή της κοινοτήτων.

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο 139531/452/1-12-1962 του Υπουργείου Εσωτερικών, η έννοια του όρου

«ποιούµενοι χρήσιν» του κτήµατος (ή του έργου) είναι ευρεία και περιλαµβάνει «πάντα τα εξ του

έργου ωφελούµενον ή εξυπηρετούµενον είτε δι’ αµέσου χρήσεως του έργου, είτε λόγω της δι’ αυτού
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παρεχοµένης συγκεκριµένης ωφελείας ή εξυπηρετήσεως ειδικωτέρας ή γενικωτέρας, κατ’ άτοµα ή

κατά κατηγορίας ατόµων ή κατά περιοχάς».

Με την υπ΄αριθμ.185/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι τιμές τελών για τη

χρήση κτημάτων, έργων και υπηρεσιών για το έτος 2020, τα οποία ισχύουν έως σήμερα ως εξής:

1. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για διαφημιστικά γυρίσματα:

300,00 €/ημέρα.

2. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για θεατρικές παραστάσεις:

500,00 € /ημέρα.

3. Έσοδα από γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους: 500,00 € /ημέρα, 1.500,00€ /εβδομάδα, 5.000,00€

/μήνα.

4. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για παιδικές θεατρικές παραστάσεις: 140,00€

/ημέρα.

5. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για θεατρικές παραστάσεις: 200,00 € /ημέρα.

6. Έσοδα καθαριότητας από ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ: 20,00 €/ημέρα.

7. Έσοδα καθαριότητας από ΤΣΙΡΚΟ: 50,00 €/ημέρα.

8. Παραχώρηση κοινόχρηστων ανοικτών χώρων για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα (μουσικές

εκδηλώσεις, προβολή προϊόντων, κλπ.) από 150,00€ έως 400,00 €.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισήγηση σας προς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου

μας για τη λήψη σχετικής απόφασης «καθορισμού τελών για τη χρήση κτημάτων, έργων και

υπηρεσιών».

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως έχει

αντικατασταθεί και ισχύει

- Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και

άλλα επείγοντα ζητήματα»

- Τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.∆/τος

- Την υπ΄αριθμ.185/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

- Τη ΔΥ/06.11.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής τον καθορισμό των τελών για τη χρήση

κτημάτων, έργων και υπηρεσιών για το έτος 2021, ως κατωτέρω:

1. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για διαφημιστικά γυρίσματα:

300,00 €/ημέρα.

2. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για θεατρικές παραστάσεις:

500,00 € /ημέρα.

3. Έσοδα από γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους: 500,00 € /ημέρα, 1.500,00€ /εβδομάδα, 5.000,00€

/μήνα.

4. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για παιδικές θεατρικές παραστάσεις: 140,00€

/ημέρα.

5. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για θεατρικές παραστάσεις: 200,00 € /ημέρα.

6. Έσοδα καθαριότητας από ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ: 20,00 €/ημέρα.

7. Έσοδα καθαριότητας από ΤΣΙΡΚΟ: 50,00 €/ημέρα.

8. Παραχώρηση κοινόχρηστων ανοικτών χώρων για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα (μουσικές

εκδηλώσεις, προβολή προϊόντων, κλπ.) από 150,00€ έως 400,00 €.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης

‘’βιοκλιματικές ασφαλείς διαδρομές’’

Αρ. Απόφ.: 281/2020

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 «αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης ‘’βιοκλιματικές ασφαλείς διαδρομές’’»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 20429/17.11.2020 εισήγηση

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

   Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’αρ. πρωτ. 7035/02-12-2019 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για τον Α.Π.1 «ΑΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

2. Την υπ΄αρ.   68/2020 απόφαση ΟΕ για Αποδοχή υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο

Πράσινο Ταμείο στο Χ.Π. ‘’Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου’’ 2019 – 2020

3. Την υπ’αρ. πρωτ. 004281/2020 αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΤ για την πράξη ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

4. Την υπ’ αρ, 196.2/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ:

Ω5ΚΨ46Ψ844-61Ζ)  με την οποία η πράξη ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ εντάσσεται στο

Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με ποσό ένταξης 300.961,54 €
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5.  Την ηλεκτρονική αλληλογραφία του Πράσινου Ταμείου  με την οποία ζητείται απόφαση της

ΟΕ για αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση (ΣΑΠΟ) καθώς και

την εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του δήμου για τις περεταίρω ενέργειες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Ø Την αποδοχή των όρων της απόφασης του Πράσινου Ταμείου ένταξης της πράξης

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» προς χρηματοδότηση ύψους 300.961,54 €.

Ø Την εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του δήμου Δήμαρχο Λαυρεωτικής για τις

περαιτέρω ενέργειες.

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και ισχύει,

- την υπ’ αριθμ. 196.2/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου

- την αριθμ. πρωτ: 20429/17.11.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 300.961,54 ευρώ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο

«βιοκλιματικές ασφαλείς διαδρομές», το οποίο εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του

Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική

Αναζωογόνηση», σύμφωνα με την αριθμ. 196.2/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: Ω5ΚΨ46Ψ844-61Ζ).

Β. Αποδέχεται τους όρους χρηματοδότησης του έργου «βιοκλιματικές ασφαλείς διαδρομές», όπως

ακριβώς παρουσιάζονται στο «Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς

χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο» και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

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

του Δήμου, για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχείου Γραφείου Πολεοδομίας Δήμου

Λαυρεωτικής» στην Πρόσκληση ΑΤ08: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και

πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση -

πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της

δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 88 από 189

Αρ. Απόφ.: 282/2020

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 «αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης

με τίτλο ‘’Ψηφιοποίηση αρχείου Γραφείου Πολεοδομίας Δήμου Λαυρεωτικής’’ στην Πρόσκληση ΑΤ08:

‘’Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια,

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα

πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την

αριθμ. πρωτ: 20475/18.11.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα

ακόλουθα:

Σύμφωνα με την με αρ.  πρωτ.  19576/19-10-2020 Πρόσκληση ΑΤ08 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ»  (ΑΔΑ:  6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4)  με τίτλο «Smart  cities,  ευφυείς εφαρμογές,  συστήματα και

πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό

– τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας

υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» δίνεται η

δυνατότητα για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξη σχετικά με την ψηφιοποίηση του αρχείου

του Δήμου.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής θα υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης, στον τομέα «Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση» της Πρόσκλησης, για την πράξη με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχείου  Γραφείου

Πολεοδομίας Δήμου Λαυρεωτικής».

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση του αρχείου πολεοδομίας, και ο

προϋπολογισμός της ανέρχεται σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

(480.000€).

Επιπρόσθετα, στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης θα περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση της οριζόντιας

επικουρικής πράξης για τις Υπηρεσίες Συμβούλου ύψους 5.000,00  €  με ΦΠΑ,  που θα αφορά στη

σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο

της παρούσας Πρόσκλησης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής καλείται να αποφασίσει για την αποδοχή των όρων

συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και για την έγκριση υποβολής πρότασης

χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχείου του Δήμου Λαυρεωτικής» στην

Πρόσκληση ΑΤ08: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια,

υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον,

δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από

την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».
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Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο συνολικός

προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 130.000.000 ευρώ.

Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής δύο (2) αιτήσεων χρηματοδότησης, οι οποίες συνολικά

δύναται να περιλαμβάνουν τα εξής υποέργα:

- ένα (1) κύριο υποέργο για «Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης

προειδοποίησης»,

-  ένα (1)  κύριο υποέργο για «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την

αντιμετώπιση κινδύνων»,

- δύο (2) κύρια υποέργα για «Δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας

του COVID-19»,

- ένα (1) κύριο υποέργο για «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την πολιτική

προστασία – ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό –

τουρισμό και περιβάλλον».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1  του άρθρου 72  του Ν.2852/2010,  όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του άρθρου 40  του Ν.4735/2020,  η Οικονομική Επιτροπή «…η)

Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση

δράσε- ων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή

χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως

αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης…».

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

- Την με αρ. πρωτ. 19576/19-10-2020 Πρόσκληση ΑΤ08 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

(ΑΔΑ: 6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4),

- Την αριθμ. πρωτ: 20475/18.11.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο

πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 19576/19.10.2020 πρόσκλησης ΑΤ08, με τίτλο:  «Smart cities, ευφυείς

εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική

διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 90 από 189

προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας

του κορωνοϊού COVID-19», για τη χρηματοδότηση της πράξης «Ψηφιοποίηση αρχείου Γραφείου

Πολεοδομίας Δήμου Λαυρεωτικής», συνολικού προϋπολογισμού 480.000,00 ευρώ.

Β. Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’   αριθμ.

19576/19.10.2020 πρόσκληση ΑΤ08.

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

του Δήμου για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την

ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις

απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» στην

Πρόσκληση ΑΤ12 στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον»

Αρ. Απόφ.: 283/2020

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 «αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ και υποβολής της πράξης

με τίτλο ‘’Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους’’ στην Πρόσκληση ΑΤ12 στον άξονα προτεραιότητας:

‘’Περιβάλλον’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.  πρωτ:

20477/18.11.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την με αρ.  πρωτ.  18215/29-09-2020 Πρόσκληση ΑΤ12 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ»  (ΑΔΑ:  6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3)  με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»  δίνεται η

δυνατότητα για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης σχετικά με την προμήθεια μικρών και μεγάλων

ηλεκτροκίνητων οχημάτων καθώς και τους απαιτούμενους σταθμούς φόρτισης αυτών (και λοιπού

αναγκαίου εξοπλισμού). Ο Δήμος Λαυρεωτικής θα υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης για την

πράξη με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια μικρών και μεγάλων ηλεκτροκίνητων οχημάτων

καθώς και τους απαιτούμενους σταθμούς φόρτισης αυτών (και λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού).

Επιπρόσθετα, στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης θα περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση της οριζόντιας

επικουρικής πράξης για τις Υπηρεσίες Συμβούλου ύψους 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 6.200,00€ , που

θα αφορά στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του

Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής καλείται να αποφασίσει για την αποδοχή των όρων

συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και για την έγκριση υποβολής πρότασης
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χρηματοδότησης και υποβολής της πράξης με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» στην

Πρόσκληση ΑΤ12 στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον».

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

προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 120.000.000 ευρώ.

Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) αίτησης χρηματοδότησης, η οποία δύναται

να περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα (εξαιρουμένων των οριζόντιων επικουρικών δράσεων),

που συνολικά μπορούν να περιλαμβάνουν:

- έως πέντε (5) μικρά ηλεκτροκίνητα οχήματα (επιβατηγά, δίκυκλα, pick-up, van κλειστού τύπου, SUV,

μικρά ηλεκτροκίνητα λεωφορεία κλπ) και

- έως πέντε (5) μεγάλα ηλεκτροκίνητα οχήματα (λεωφορεία/τρενάκια δημοτικής συγκοινωνίας,

οχήματα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, οχήματα έργου/μεταφορών κλπ), καθώς και

- τους απαιτούμενους σταθμούς φόρτισης αυτών (και λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού).

Προτείνεται η πράξη να περιλαμβάνει την προμήθεια δέκα (10) οχημάτων, εκ των οποίων:

Πέντε (5) επιβατικά οχήματα και

Πέντε (5) λεωφορεία και μηχανήματα έργου:

§ Ένα (1) ηλεκτρικό τρενάκι με 2 βαγόνια

§ Δύο (2) λεωφορεία 22 θέσεων  (mini buss)

§ Δύο (2) οχήματα πλύσης κάδων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1  του άρθρου 72  του Ν.2852/2010,  όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του άρθρου 40  του Ν.4735/2020,  η Οικονομική Επιτροπή «…η)

Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση

δράσε- ων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή

χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως

αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης…».

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

- Την με αρ. πρωτ. 18215/29-09-2020 Πρόσκληση ΑΤ12 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

(ΑΔΑ: 6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3),

- Την αριθμ. πρωτ: 20477/18.11.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α
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Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον», στο πλαίσιο της

υπ’ αριθμ. 18215/29.09.2020 πρόσκλησης ΑΤ12, με τίτλο:  «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»,

για τη χρηματοδότηση της προμήθειας δέκα (10) οχημάτων, εκ των οποίων:

Πέντε (5) επιβατικά οχήματα και

Πέντε (5) λεωφορεία και μηχανήματα έργου:

§ Ένα (1) ηλεκτρικό τρενάκι με 2 βαγόνια

§ Δύο (2) λεωφορεία 22 θέσεων  (mini buss)

§ Δύο (2) οχήματα πλύσης κάδων

Β. Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’   αριθμ.

18215/29.09.2020 πρόσκληση ΑΤ12.

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

του Δήμου για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την

ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις

απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων,

σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» στην Πρόσκληση ΑΤ10 στον άξονα προτεραιότητας:

«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»

Αρ. Απόφ.: 284/2020

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 «αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ και υποβολής της πράξης

με τίτλο ‘’Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα

ΑμΕΑ’’ στην Πρόσκληση ΑΤ10 στον άξονα προτεραιότητας: ‘’Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και

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

20687/20.11.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την με αρ.  πρωτ.  18213/29-09-2020 Πρόσκληση ΑΤ10 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΑΔΑ: 681Β46ΜΤΛ6-749) με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων,

σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» δίνεται η δυνατότητα για υποβολή πρότασης

χρηματοδότησης σχετικά με την Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων και

Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων. Ο Δήμος Λαυρεωτικής θα υποβάλλει

πρόταση χρηματοδότησης στην ανωτέρω πράξη.
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Επιπρόσθετα, στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης θα περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση της οριζόντιας

επικουρικής πράξης για τις Υπηρεσίες Συμβούλου ύψους 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 6.200,00€ , που

θα αφορά στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του

Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής καλείται να αποφασίσει για την αποδοχή των όρων

συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και για την έγκριση υποβολής πρότασης

χρηματοδότησης και υποβολής της πράξης με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών

χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» στην Πρόσκληση ΑΤ10 στον άξονα

προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός».

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

που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης αφορούν στην χρηματοδότηση των

Δήμων για τις κάτωθι δράσεις:

Ομάδα Α

- Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων

- Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων

Ομάδα Β

- Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύμβησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 40.000.000,00 ευρώ.

Αναλυτικά ανά ομάδα: ΟΜΑΔΑ Α: 30.000.000 ευρώ - ΟΜΑΔΑ Β: 10.000.000 ευρώ

Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο

Πρόγραμμα, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει:

Έως τρία (3) κύρια υποέργα στην Ομάδα Α

Ένα (1) υποέργο στην Ομάδα Β

Προτείνεται η πράξη να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων: ανοικτό γήπεδο Λύκειο Λαυρίου

- 1ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου, ποσό 50.000,00€, πλέον ΦΠΑ

2. Συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων: 1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου, 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου, 2ο

Δημοτικό Σχολείο Κερατέας, συνολική ωφέλιμη επιφάνεια: 3.500m2 Χ 100,00 ευρώ, ποσό

350.000,00 ευρώ

3. Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύμβησης: Κινητός εξοπλισμός

παραλιών για ΑΜΕΑ, Σκίαστρα και διάδρομοι, για τις παραλίες ‘’Πούντα Ζέζα’’, ποσό 30.000,00 ευρώ

και ‘’Χάρακας’’, ποσό 30.000,00 ευρώ. Συνολικά: 60.0000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1  του άρθρου 72  του Ν.2852/2010,  όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του άρθρου 40  του Ν.4735/2020,  η Οικονομική Επιτροπή «…η)

Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση

δράσε- ων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή

χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως

αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης…».

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

- Την με αρ. πρωτ. 18213/29-09-2020 Πρόσκληση ΑΤ10 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

(ΑΔΑ: 681Β46ΜΤΛ6-749),

- Την αριθμ. πρωτ: 20687/20.11.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός,

Τουρισμός και Αθλητισμός»,  στο πλαίσιο της υπ’  αριθμ.  18213/29.09.2020  πρόσκλησης ΑΤ10,  με

τίτλο:  «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα

ΑμΕΑ», για τη χρηματοδότηση των κάτωθι:

1. Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων: ανοικτό γήπεδο Λύκειο Λαυρίου

- 1ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου, ποσό 50.000,00€, πλέον ΦΠΑ

2. Συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων: 1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου, 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου, 2ο

Δημοτικό Σχολείο Κερατέας, συνολική ωφέλιμη επιφάνεια: 3.500m2 Χ 100,00 ευρώ, ποσό 350.000,00

ευρώ

3. Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύμβησης: Κινητός εξοπλισμός

παραλιών για ΑΜΕΑ, Σκίαστρα και διάδρομοι, για τις παραλίες ‘’Πούντα Ζέζα’’, ποσό 30.000,00 ευρώ

και ‘’Χάρακας’’, ποσό 30.000,00 ευρώ. Συνολικά: 60.0000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Β. Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’   αριθμ.

18213/29.09.2020 πρόσκληση ΑΤ10.

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

του Δήμου για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την
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ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις

απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης προς το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ,  στον Άξονα

προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) ‘’Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)’’ του

χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020

Αρ. Απόφ.: 285/2020

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 «υποβολής πρότασης προς το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, στον Άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) ‘’Σχέδια

φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)’’ του χρηματοδοτικού προγράμματος ‘’Δράσεις

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου’’ 2020», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.

πρωτ: 20524/18.11.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα

ακόλουθα:

«Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης

οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το Ν.4710/2020  «Προώθηση της

ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι μεσαίοι και μεγάλοι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να

συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Υπό το πρίσμα αυτό, το Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους να υποβάλουν τις προτάσεις τους,

σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».

Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης ο Δήμος μας προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη

χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

στο Δήμο Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού 39.680,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως

προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και

αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα

αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων

στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την

ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Ως Φορέας Εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. ορίζεται ο Δήμος και είναι αρμόδιος για:

i. Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, σύμφωνα με το αρ.6 του ΦΕΚ4380/2020.

ii. Την κατάρτιση και υλοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο.

iii. Τη δημιουργία και διάχυση του επικοινωνιακού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, για την

πληροφόρηση των κατοίκων και των επισκεπτών σε σχέση με τα σημεία επαναφόρτισης H/O και τους

χώρους στάθμευσης Η/Ο.
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iv. Τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης και εφαρμογής του Σ.Φ.Η.Ο., τον προσδιορισμό

και ποσοτικοποίηση των νέων αναγκών που προκύπτουν και την κατάθεση προτάσεων για

συμπλήρωση/επικαιροποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. μέσω σύνταξης Έκθεσης Αξιολόγησης ανά τρία (3) έτη.

v. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας, καθώς και την παροχή του απαιτούμενου

υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε αυτή.

vi. Την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την κατάρτιση του

Σ.Φ.Η.Ο.

vii. Την υποστήριξη κάθε τυχόν άλλης διοικητικής ή υπηρεσιακής ανάγκης που μπορεί να

προκύψει για την επιτυχή κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση του Σ.Φ.Η.Ο. πέραν των

ανωτέρω.

Με βάση την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης

Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» και συγκεκριμένα το άρθρο 6, η ομάδα εργασίας που πρέπει να

συστήσει ο Δήμος για την υλοποίηση των ανωτέρω αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη που

πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύνταξης του Σ.Φ.Η.Ο.

Για την κατάρτιση ενός Σ.Φ.Η.Ο. ο Φορέας Εκπόνησης δημιουργεί τον «Φάκελο Σ.Φ.Η.Ο.», ο οποίος

αποτελείται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα παραδοτέα:

Π.1α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης - Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης

Π.1β: Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο - Σενάρια ανάπτυξης

δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

Π.2: Έκθεση Διαβούλευσης

Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου - Εφαρμογή Σχεδίου

Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με το γεγονός ότι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου

Ταμείου αφορά αποκλειστικά την κατάρτιση ΣΦΗΟ από εξωτερικούς συνεργάτες, σύμφωνα με το

άρθρο 7 περίπτωση β) της Υπ. Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396, εισηγούμαστε:

1. Την εξολοκλήρου κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. από εξωτερικό συνεργάτη με τη διαδικασία ανάθεσης

παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι σύμφωνη με το

άρθρο 7 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020.

2. Την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»,

στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» του Πράσινου

Ταμείου για την χρηματοδότηση εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο.

3. Τη δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της

υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί.

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για

την υλοποίηση των ανωτέρω.»
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Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με

τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.2852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «…η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων

εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσε- ων, προγραμμάτων και

αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου

φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή

επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή

προγράμματα επιχορήγησης…».

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:

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).

2. Το Ν.  4623/2019  «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,  διατάξεις για την ψηφιακή

διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

3. Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Το Ν.  4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -  Ενίσχυση της Συμμετοχής -Βελτίωση της οικονομικής και

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -  Ρυθμίσεις για την

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και

άλλες διατάξεις».

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

6. Το Ν.4710/2010 (ΦΕΚ 142/τ.Α/23/07/2020) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες

διατάξεις».

7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-

2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.».

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την εξολοκλήρου κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. από εξωτερικό συνεργάτη με τη διαδικασία ανάθεσης

παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι σύμφωνη με το άρθρο

7 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 98 από 189

Β. Την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»,

στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» του Πράσινου

Ταμείου για την χρηματοδότηση εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο.

Γ. Την αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και την αντίστοιχη

εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό.

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

του Δήμου για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την

ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις

απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» στην Πρόσκληση ΑΤ06 στον

άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και

των οικισμών»

Αρ. Απόφ.: 286/2020

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 «αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης

με τίτλο ‘’Αστική Αναζωογόνηση’’ στην Πρόσκληση ΑΤ06 στον άξονα προτεραιότητας: ‘’Ποιότητα ζωής

και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών’’», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 20693/20.11.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής,

στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την με αρ.  πρωτ.  14576/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ06 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» οι Δήμοι της χώρας καλούνται να υποβάλλουν πρόταση

χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Μέτρο IV και V, οι

Δήμοι των περιφερειακών ενοτήτων Αττικής έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν και να

χρηματοδοτηθούν για παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και

επανάχρησης κτιρίων για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, καθώς και για δράσεις και

παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών και του οικιστικού

περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση, κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία

αίτηση χρηματοδότησης, με μέγιστο συνολικό αριθμό δύο κύριων υποέργων και ανώτατο ποσό

χρηματοδότησης έως 10.000.000,00  ευρώ (προ ΦΠΑ),  λαμβάνοντας πάντα υπ’  όψιν τα

προαπαιτούμενα της εν λόγω πρόσκλησης.
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Ο Δήμος Λαυρεωτικής θα υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Αστική

Αναζωογόνηση».

Επιπρόσθετα, στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης θα περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση της οριζόντιας

επικουρικής πράξης για τις Υπηρεσίες Συμβούλου ύψους 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 6.200,00€, που

θα αφορά στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του

Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής καλείται να αποφασίσει σχετικά με:

α) Την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου

Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»,  Πρόσκληση ΑΤ06  «Αστική Αναζωογόνηση»  του

Υπουργείου Εσωτερικών του άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των

πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

β) Την αποδοχή συνολικού ανώτατου ποσού χρηματοδότησης έως 10.000.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ),

σύμφωνα με όσα προβλεφθούν στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο Έργου.

γ) Την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που θα προκύψει από ίδιους πόρους του Δήμου ή από άλλο

χρηματοδοτικό πρόγραμμα, στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι

μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.

δ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή των

σχετικών τεχνικών δελτίων και κάθε απαιτούμενου εγγράφου για την υποβολή της πρότασης και την

αποδοχή της αιτούμενης χρηματοδότησης.

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

που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης αφορούν σε περιοχές αρμοδιότητας

και ακινήτων ιδιοκτησίας των δικαιούχων (ή παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας σε αυτούς για

διάστημα τουλάχιστον 15  ετών μετά και την οριστική παραλαβή του έργου),  συμβάλλοντας στη

βιώσιμη ανάπτυξη με περιβαλλοντικό πρόσημο, στην ποιότητα ζωής και στην ενίσχυση της διοίκησης

και της τοπικής οικονομίας.

Στις περιοχές εκτός αστικού ιστού προβλέπονται τα κατωτέρω Μέτρα:

Μέτρο Ι: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των

πόρων.

Μέτρο ΙΙ: Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων.

Μέτρο ΙΙΙ: Ανάδειξη και προστασία περιοχών πλησίον αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων

περιοχών, διατηρητέων μνημείων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στις περιοχές εντός αστικού ιστού προβλέπονται τα κατωτέρω Μέτρα:

Μέτρο ΙV: Παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και επανάχρησης για την

αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.

Μέτρο V: Δράσεις και παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών

και του οικιστικού περιβάλλοντος.
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Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 400.000.000,00 ευρώ.

Προτείνεται ο Δήμος μας να υποβάλει πρόταση για το έργο ‘’Βιοκλιματικές παρεμβάσεις

στις παρυφές του Πανείου Όρους πόλεως Κερατέας’’,  ποσού 5.000.000,00  ευρώ (μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1  του άρθρου 72  του Ν.2852/2010,  όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του άρθρου 40  του Ν.4735/2020,  η Οικονομική Επιτροπή «…η)

Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση

δράσε- ων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή

χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως

αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης…».

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

- Την με αρ. πρωτ. 14576/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ06 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

(ΑΔΑ: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ),

- Την αριθμ. πρωτ: 20693/20.11.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη

λειτουργία των πόλεων,  της υπαίθρου και των οικισμών»,  στο πλαίσιο της υπ’  αριθμ.

1457624.07/.2020 πρόσκλησης ΑΤ06, με τίτλο:  «Αστική Αναζωογόνηση», για τη χρηματοδότηση του

έργου ’’Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στις παρυφές του Πανείου Όρους πόλεως Κερατέας’’, ποσού

5.000.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Β. Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’   αριθμ.

14576/24.07.2020 πρόσκληση ΑΤ06.

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

του Δήμου για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την

ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις

απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Λαυρεωτικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’ με αντικείμενο:

Εμπειρογνωμοσύνη: «Προετοιμασία & Οργάνωση Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου του Δήμου

Λαυρεωτικής με στόχο την αξιοποίηση των Χωρικών Εργαλείων της νέας Προγραμματικής

Περιόδου 2021-2027 και την ενεργό συμμετοχή στη διαβούλευση της προετοιμασίας των νέων

Τομεακών Προγραμμάτων, καθώς και του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027» και έγκρισης των όρων αυτής

Αρ. Απόφ.: 287/2020

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

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

περί «σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Αναπτυξιακού

Οργανισμού ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’ με αντικείμενο: Εμπειρογνωμοσύνη: «Προετοιμασία & Οργάνωση

Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου του Δήμου Λαυρεωτικής με στόχο την αξιοποίηση των Χωρικών

Εργαλείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και την ενεργό συμμετοχή στη

διαβούλευση της προετοιμασίας των νέων Τομεακών Προγραμμάτων, καθώς και του ΠΕΠ Αττικής

2021-2027» και έγκρισης των όρων αυτής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

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

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

έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του

άρθρου 12 του ν. 4412/2016…».

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

3. Την υπ’ αριθμ. 96/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η

8η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και προστέθηκε ο ΚΑ

δαπανών 00-6737.008 με τίτλο «προγραμματική σύμβαση με τον ΕΥΔΗΜΟ Α.Ε. για προετοιμασία και

οργάνωση στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου Δήμων – Εταίρων»

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

της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

24%.

Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-

6737.008 των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020 και 2021.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι (6) μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα

(1)  επιπλέον έτος με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής

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

της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Αναπτυξιακού

Οργανισμού ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’, την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και τον

ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δήμου για τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

- το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και τα παραρτήματα αυτού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

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

Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’, με αντικείμενο: ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ:

«Προετοιμασία & Οργάνωση Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου του Δήμου Λαυρεωτικής  με στόχο

την αξιοποίηση των Χωρικών Εργαλείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027  και την

ενεργό συμμετοχή στη διαβούλευση της προετοιμασίας των νέων Τομεακών Προγραμμάτων, καθώς

και του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027».

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

Σύμβασης και των παραρτημάτων αυτού.

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

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

σύμβασης.

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

Δήμο Λαυρεωτικής δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών, ως εξής:

Α’ μέλος: Χαράλαμπος Ζαγουρής, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, με αναπληρωματικό μέλος την

Ασπασία Αργεντίνη, Αντιδήμαρχο Διοικητικών.

Β’  μέλος:  Γαϊτανιώ Τ.  Μαργαρίτη,  υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  με

αναπληρωματικό μέλος τον Θεόδωρο Κατσάρο, Προϊστάμενο Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης & Πληροφορικής.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Τίτλος:

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: «Προετοιμασία & Οργάνωση Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου του

Δήμου Λαυρίου  με στόχο την αξιοποίηση των Χωρικών Εργαλείων της νέας Προγραμματικής

Περιόδου 2021-2027 και την ενεργό συμμετοχή στη διαβούλευση της προετοιμασίας των νέων

Τομεακών Προγραμμάτων, καθώς και του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»

ΑΘΗΝΑ –                    2020
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ:
«Προετοιμασία & Οργάνωση Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου του Δήμου Λαυρίου με στόχο

την αξιοποίηση των Χωρικών Εργαλείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και την

ενεργό συμμετοχή στη διαβούλευση της προετοιμασίας των νέων Τομεακών Προγραμμάτων,

καθώς και του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027»

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 Λαυρεωτικής»  (Ο.Τ.Α.  α΄ βαθμού),  που εδρεύει στο

Λαύριο, Κουντουριώτη 1, Λιμάνι Λαυρίου  και εκπροσωπείται  νόμιμα από τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής,

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
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Αυτοδιοίκησης –  Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –

Κοινοποίηση διατάξεων των ν.4674/2020 (Α΄53) και ν. 4690/2020 (Α΄104).

· 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.

· 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».

· 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).

και έχοντας υπόψη:

ü Το με αριθμ.  Πρωτ.  13/30.09.2020  έγγραφο της Διευθύνουσας Συμβούλου  του

Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» προς το Δήμαρχο Λαυρίου, με το οποίο εισηγείται την

ανάληψη της δράσης «Προετοιμασία & Οργάνωση Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου της ΕΥΔΗΜΟΣ

Α.Ε.  με στόχο την αξιοποίηση των Χωρικών Εργαλείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-

2027  και την ενεργό συμμετοχή στη διαβούλευση της προετοιμασίας των νέων Τομεακών

Προγραμμάτων, καθώς και του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027».

ü Τη με αριθμ………………… απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 και εντάχθηκε έργο με τίτλο

«Προγραμματική Σύμβαση με ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. για την προετοιμασία και οργάνωση Στρατηγικού

Αναπτυξιακού Σχεδίου των Δήμων –  Εταίρων της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.,  με στόχο την αξιοποίηση των

χωρικών εργαλείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027» .
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ü Το με αριθμό 100061718 εγγραφής του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

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.

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει:

· Προοίμιο

· Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

· Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης

· Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

· Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

· Επίλυση Διαφορών

· Τελικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τον Ιούνιο του 2020 η Ελλάδα υπέβαλλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο σχέδιο του ΕΣΠΑ 2021-

2027.

Η προτεινόμενη στρατηγική του ΕΣΠΑ 2021-207 καλύπτει και τους πέντε στόχους πολιτικής (ΣΠ) της

νέας Πολιτικής για τη Συνοχή καθώς και τον πρόσθετο Ειδικό Στόχο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή

Μετάβαση (ΔΑΜ) και ειδικότερα:

· ΣΠ1 «Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού

μετασχηματισμού»

· ΣΠ2  «Μια πιο πράσινη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη μέσω

της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων

επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης

και διαχείρισης κινδύνων»

· ΣΠ3  Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των

περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ

· ΣΠ4  Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών

δικαιωμάτων
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· ΣΠ5  Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της,  μέσω της προώθησης της βιώσιμης και

ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της

στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών

Τα νέα Περιφερειακά Προγράμματα θα αξιοποιούν πόρους και από τους 5  Στόχους Πολιτικής.   Ο

Στόχος Πολιτικής 5  αφορά στην χωρική ανάπτυξη και αξιοποιεί τα χωρικά εργαλεία,  μεταξύ των

οποίων και τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ),  αλλά και τις Τοπικές Πρωτοβουλίες με

κωδική ονομασία «ΤΑΠΤοΚ» και οι οποίες πρακτικά αφορούν παρεμβάσεις τύπου LEADER+ στο

αστικό περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι κατά την τρέχουσα Π.Π. 2014-2020, το ΠΕΠ Αττικής αξιοποίησε μόνο το εργαλείο των

«ΟΧΕ» και, μάλιστα, προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ/ΟΧΕ).

Η καθυστέρηση που σημειώθηκε στην  έγκριση του νέου πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ (2021-

2027) λόγω της διαπραγμάτευσης για τα εργαλεία αντιμετώπισης της κρίσης της πανδημίας του  covid-

19 και,  εντέλει της συμφωνίας των Κρατών-Μελών της Ε.Ε.  για τη διάθεση των πρόσθετων πόρων

μέσω του Ταμείου (Εργαλείου) Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery & Resilience Facility - RRF)

και του REACT-EU, επιταχύνει τις διαδικασίες  διαπραγμάτευσης και έγκρισης του ΕΣΠΑ 2021-2027

μέχρι τα τέλη του 2020 και της έγκρισης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 μέχρι τα τέλη του

Ιουνίου του 2021.

Στην τρίτη κατά σειρά Εγκύκλιο, που αναμένεται στα τέλη του 2020 και μετά την έγκριση των σχετικών

Ευρωπαϊκών Κανονισμών και του ΕΣΠΑ 2021-2027,  θα δοθούν οι λεπτομέρειες και οι οδηγίες

προετοιμασίας και υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Τομεακών και Περιφερειακών.

Ήδη, οι Περιφέρειες έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία του σχεδιασμού, αναθέτοντας

εμπειρογνωμοσύνες για τομείς δραστηριοτήτων (επιχειρηματικότητα, τουρισμός, απασχόληση κ.λπ.)

και για την χωρική ανάπτυξη.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει αναθέσει στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΙΠΑ) του Παντείου

Πανεπιστημίου την εξειδίκευση του χωρικού προτύπου της Περιφέρειας Αττικής. Σημειώνουμε ότι η

Αττική είχε διαθέσει περίπου 250,0 Μ€ κατά την τρέχουσα Π.Π. 2014-2020 για ΟΧΕ Βιώσιμης Αστικής

Ανάπτυξης (ΒΑΑ/ΟΧΕ) στους Δήμους Αθήνας και Πειραιά, καθώς και στους Αναπτυξιακούς

Συνδέσμους Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών (Διαδημοτικές συνεργασίες).

Λόγω της αύξησης των πόρων και της διακριτής κατανομής των ΟΧΕ στο ΣΠ-5,  καθώς και της

δυνατότητας αξιοποίησης πόρων και από του λοιπούς Στόχους Πολιτικής 1-4 του ΕΣΠΑ 2021-2027, οι

πόροι  για ΒΑΑ/ΟΧΕ στην Περιφέρεια Αττικής αναμένεται να διπλασιασθούν.

Έτσι, στο πλαίσιο της παρούσας  εμπειρογνωμοσύνης γίνεται έρευνα και για άλλες ΒΑΑ/ΟΧΕ. Οι Δήμοι

– Μέλη της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. συγκροτούν μια δυναμική αναπτυξιακή ζώνη, με την ύπαρξη σημαντικών

λιμενικών εγκαταστάσεων και κόμβων μεταφορών, μοναδικής πολιτιστικής υποδομής, διεθνή
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αναγνωρισιμότητα, εκτεταμένου παραλιακού μετώπου και περιοχών σημαντικού περιβαλλοντικού

ενδιαφέροντος.

Από τα παραπάνω, προκύπτει ως αναγκαία η προετοιμασία Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου  των

Δήμων-Εταίρων της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.,  με παράλληλη διερεύνηση συμμετοχής και άλλων Δήμων της

Ανατολικής Αττικής,  με στόχο την αξιοποίηση των Χωρικών Εργαλείων της νέας Προγραμματικής

Περιόδου 2021-2027  και την ενεργό συμμετοχή στη διαβούλευση της προετοιμασίας των νέων

Τομεακών Προγραμμάτων, καθώς και του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027

Προκύπτει επίσης ως εξαιρετικά επείγουσα η προετοιμασία ενός σχεδίου Στρατηγικούς Οράματος για

την ανάπτυξη και αξιοποίηση της περιοχής,  το οποίο θα πρέπει να επικοινωνηθεί άμεσα στην

Περιφέρεια Αττικής και στο Υπουργείο Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

Παράλληλα, θα πρέπει να προετοιμασθεί ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της περιοχής, με χρονικό

ορίζοντα το 2030.

Συγκεκριμένα, ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του Στρατηγικού Σχεδιασμού θα συμπεριλάβει -εκτός

από την προστασία και ανάδειξη του ορεινού όγκου-, δράσεις αστικής, επιχειρηματικής και

κοινωνικής  αναζωογόνησης των Δήμων-Εταίρων, αρχικά των Δήμων-Εταίρων της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε., με

χαρακτηριστικά, την χωρική  και δια-λειτουργική, βιώσιμη και πολλαπλασιαστική ανάπτυξη.

Οι ειδικές απαιτήσεις του χωρικού σχεδιασμού, με βάση τις οδηγίες για την προετοιμασία του

χωρικού προτύπου του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 και η αμεσότητα της προετοιμασίας των αναγκαίων

βημάτων,  επιβάλλουν την ανάθεση στην ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.  της εκπόνησης του Στρατηγικού

Αναπτυξιακού Σχεδίου  των Δήμων-Εταίρων της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε., και συγκεκριμένα του Δήμου

Λαυρίου, με παράλληλη διερεύνηση συμμετοχής και άλλων Δήμων της Ανατολικής Αττικής,

Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβούλευσης για την προετοιμασία του Χωρικού και

Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. θα προετοιμάσει το σχέδιο-όραμα της ανάπτυξης της

ευρύτερης περιοχής, θα εξειδικεύσει τον στρατηγικό σχεδιασμό και θα προτείνει πλαίσιο οργάνωσης

της διαβούλευσης, ώστε να αξιοποιηθεί και στον σχεδιασμό τόσο του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027,

όσο και των λοιπών Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, η χρονική συγκυρία των οποίων

αναμένεται ότι θα είναι παράλληλη με την εκπόνηση του υπό συζήτηση Στρατηγικού Σχεδίου.

Το ενδιάμεσο αποτέλεσμα (πρόταση) του Στρατηγικού Σχεδιασμού θα τεθεί σε ανοιχτή τοπική και

περιφερειακή διαβούλευση, ώστε να προκύψει το τελικό σχέδιο συνολικής και ολοκληρωμένης

ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής με την συμμετοχή των Δήμων-Εταίρων που θα συμμετάσχουν , με

χρονικό ορόσημο το έτος 2030.

Το παρόν στρατηγικό σχέδιο θα αναζητήσει πηγές χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά

και από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF), του REACT-EU, από πόρους διευρωπαϊκής

συνεργασίας, από λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και από το Εθνικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΠΔΕ).

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την

εκπόνηση της εμπειρογνωμοσύνης «Προετοιμασία & Οργάνωση Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου

του Δήμου Λαυρίου,  με στόχο την αξιοποίηση των Χωρικών Εργαλείων της νέας Προγραμματικής

Περιόδου 2021-2027  και την ενεργό συμμετοχή στη διαβούλευση της προετοιμασίας των νέων

Τομεακών Προγραμμάτων, καθώς και του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027»

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων

χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €)   στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί.

Η εμπειρογνωμοσύνη χρηματοδοτείται  από ίδιους πόρους του Δήμου Λαυρίου.

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 της μελέτης, ως κάτωθι:

ü Α΄ Στάδιο: 30% του συνολικού προϋπολογισμού

ü Β΄ Στάδιο: 50% του συνολικού προϋπολογισμού

ü Γ΄ Στάδιο 20% του συνολικού προϋπολογισμού

Κάθε αύξηση του κόστους των επιμέρους εργασιών ή της συμβατικής δαπάνης μετά την υπογραφή

των συμφωνητικών με τους μελετητές, βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 5 :  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

1. Η εμπειρογνωμοσύνη  θα εκπονηθεί από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α

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 6 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται έως έξι

μήνες (6).  Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση της εμπειρογνωμοσύνης.  Η

σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος με συμφωνία των συμβαλλομένων και με

εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.
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2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, 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. Η εμπειρογνωμοσύνη  θα παραδοθεί κατά τμήματα, ως κάτωθι:

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Στρατηγικός Σχεδιασμός παρεμβάσεων

i. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Στόχοι & Προτεραιότητες

ii. Προετοιμασία Σχεδίου Στρατηγικού Οράματος

ΣΤΑΔΙΟ Β’ : Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης

§ Προετοιμασία & Οργάνωση Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου με στόχο την αξιοποίηση των

Χωρικών Εργαλείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

§ Συμμετοχή στην διαβούλευση της προετοιμασίας των νέων Τομεακών Προγραμμάτων καθώς

και του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027.

ΣΤΑΔΙΟ Γ΄: Οριστικοποίηση εμπειρογνωμοσύνης

ðΔιαβούλευση με φορείς της περιοχής.

ðΔιαβούλευση με δήμους δυνητικούς εταίρους.

Το χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων ανά στάδιο έχει ως κάτωθι:

· Α΄ Στάδιο: Ένας (1) μήνας από την υπογραφή

· Β΄ Στάδιο: Δύο(2) έως τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή

· Γ΄ Στάδιο: Τρείς  (3) μήνες έως έξι (6) από την υπογραφή

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α.   Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει:

26. Να εκπονήσει την εμπειρογνωμοσύνη  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις

προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης.

27. Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση στους αντισυμβαλλόμενους και στους εμπλεκόμενους

αρμόδιους φορείς, όποτε αυτό του ζητηθεί.

28. Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο.

29. Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό  προκειμένου να διασφαλιστεί η

αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση των μελετών,  στις

προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.
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30. 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 των

μελετών.

31. Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης των

μελετών.

32. Να ορίσει τον εκπρόσωπο του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

του άρθρου 8.

33. Να παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από υπάλληλό

του.

34. Να αποστέλλει  στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Ραφήνας -  Πικερμίου 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.

Β.   Ο Δήμος Λαυρίου αναλαμβάνει:

35. Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό

προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης.

36. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

του άρθρου 8.

37. Την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πληρωμή του οικονομικού αντικειμένου της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 8:  ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων,  για τη μη

έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση της εκπόνησης της εμπειρογνωμοσύνης.

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 της

εμπειρογνωμοσύνης και την από αυτόν απορρόφηση των πιστώσεων.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης,  αποτελούμενη από τρία (3)  μέλη,  τα οποία είναι:  α)  δύο (2)  εκπρόσωποι  του

Δήμου Λαυρίου με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή του

Δήμου Λαυρίου,  β) ένα (1) στέλεχος του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.ΤΑ.
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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 πορεία υλοποίησης της εμπειρογνωμοσύνης.

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 της Δ/νσης

Προγραμματισμού 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.  Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών

εκτελεί υπάλληλος του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 10 : 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 11 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

1.  Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
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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 12 :  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 13 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη

αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται  σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε

συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡEΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΜΗΝΕΣ 1 2 3 4 5 6
ΣΤΑΔΙΟ Α΄:
I.Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Στόχοι &
Προτεραιότητες
II.Προετοιμασία Σχεδίου Στρατηγικού Οράματος

x

ΣΤΑΔΙΟ Β’ : Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης
Ι. Προετοιμασία & Οργάνωση Στρατηγικού Αναπτυξιακού
Σχεδίου με στόχο την αξιοποίηση των Χωρικών Εργαλείων της
νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
II.Συμμετοχή στην διαβούλευση της προετοιμασίας των νέων
Τομεακών Προγραμμάτων καθώς και του ΠΕΠ Αττικής 2021-
2027.

 x x

x

 ΣΤΑΔΙΟ Γ΄: Οριστικοποίηση εμπειρογνωμοσύνης

I.Διαβούλευση με φορείς της περιοχής.

II.Διαβούλευση με δήμους δυνητικούς εταίρους.
x

x x x
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης

ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και

λυμάτων» στην Πρόσκληση ΑΤ03 στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον»

Αρ. Απόφ.: 288/2020

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 «αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ και υποβολής της πράξης

με τίτλο ‘’Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων’’ στην Πρόσκληση

ΑΤ03 στον άξονα προτεραιότητας: ‘’Περιβάλλον’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 20665/20.11.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, στην οποία

αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την με αρ.  πρωτ.  14574/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ03 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΑΔΑ: 9ΨΗΤ46ΜΤΛ6-Σ84) με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης

ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και

λυμάτων» δίνεται η δυνατότητα για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης σχετικά με:

1. Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης

ενέργειας στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και λυμάτων (εξοπλισμοί σε

αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδάτων και λυμάτων, κτίρια

κ.α.).

2. Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) (Φ/Β στις στέγες κτιρίων, στους

χώρους στάθμευσης, στην οροφή κλειστών δεξαμενών, γεωθερμία κ.α.) και έξυπνα

συστήματα διανομής - αποθήκευσης - κατανάλωσης ενέργειας (η αξιοποίηση των ΑΠΕ

και η διαχείριση της ενέργειας έχουν ως στόχο την ενεργειακή αυτονομία του

Δικαιούχου, με όριο ισχύος την μέση ετήσια κατανάλωση των εν λόγω υποδομών του,

χρήση ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού).

3. Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε

υφιστάμενα δίκτυα λυμάτων και πόσιμου νερού, και εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Ενδεικτικές δράσεις αποτελούν η εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης ενέργειας στις

ενεργοβόρες υποδομές/εξοπλισμούς και συσχέτιση αυτών με ποσοτικές και ποιοτικές

παραμέτρους (π.χ. υδραυλικές παροχές, ποιοτικά όρια πόσιμου νερού και εκροής

επεξεργασμένων λυμάτων).

4.  Μελέτες Ωρίμανσης &  Τευχών Δημοπράτησης των ανωτέρω δράσεων,  οι οποίες θα

μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν εφόσον τα έργα/δράσεις που προκύπτουν από αυτές



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 117 από 189

είναι επιλέξιμα. Οι Μελέτες πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες κατά την

ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής θα υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Παρεμβάσεις

και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις

υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» με προτεινόμενο τίτλο έργου «Ολοκληρωμένη Δράση

εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα γεωτρήσεων για την ύδρευση του Δήμου Λαυρεωτικής μέσω

συνδυασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».

Επιπρόσθετα, στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης θα περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση της οριζόντιας

επικουρικής πράξης για τις Υπηρεσίες Συμβούλου ύψους 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 6.200,00€, που

θα αφορά στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του

Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής καλείται να αποφασίσει για την αποδοχή των όρων

συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και για την έγκριση υποβολής πρότασης

χρηματοδότησης και υποβολής της πράξης με τίτλο: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της

διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης

υδάτων και λυμάτων» στην Πρόσκληση ΑΤ03 στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον».

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

της συγκεκριμένης πρόσκλησης προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων που αφορούν στις παρακάτω

δράσεις:

1. Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας στις

ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και λυμάτων.

2. Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και έξυπνα συστήματα διανομής - αποθήκευσης

- κατανάλωσης ενέργειας.

3. Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε υφιστάμενα δίκτυα

λυμάτων και πόσιμου νερού, και εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

4. Μελέτες Ωρίμανσης & Τευχών Δημοπράτησης των ανωτέρω δράσεων, οι οποίες θα μπορέσουν να

χρηματοδοτηθούν εφόσον τα έργα/δράσεις που προκύπτουν από αυτές είναι επιλέξιμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 150.000.000,00 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1  του άρθρου 72  του Ν.2852/2010,  όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του άρθρου 40  του Ν.4735/2020,  η Οικονομική Επιτροπή «…η)

Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση

δράσε- ων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή

χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως

αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης…».
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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 άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

- Την με αρ. πρωτ. 14574/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ03 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

(ΑΔΑ: 9ΨΗΤ46ΜΤΛ6-Σ84),

- Την αριθμ. πρωτ: 20665/20.11.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον», στο πλαίσιο της

υπ’ αριθμ. 14574/24.07.2020 πρόσκλησης ΑΤ03, με τίτλο:  «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της

διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης

υδάτων και λυμάτων», για τη χρηματοδότηση του έργου ‘’Ολοκληρωμένη Δράση εξοικονόμησης

ενέργειας στο σύστημα γεωτρήσεων για την ύδρευση του Δήμου Λαυρεωτικής μέσω συνδυασμού

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας’’.

Β. Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’   αριθμ.

14574/24.07.2020 πρόσκληση ΑΤ03.

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

του Δήμου για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την

ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις

απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του

Προγράμματος» στην Πρόσκληση ΑΤ09 στον άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-

Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια»

Αρ. Απόφ.: 289/2020

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 «αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ και υποβολής της πράξης

με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» στην Πρόσκληση ΑΤ09

στον άξονα προτεραιότητας: ‘’Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική
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Βοήθεια’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 20694/20.11.2020

εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την με αρ.  πρωτ.  14577/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ09 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» οι Δήμοι

της χώρας καλούνται να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης είναι επιλέξιμες δαπάνες εκπόνησης μελετών έργων /

προμηθειών στους κάτωθι άξονες:

1. Πολιτική προστασία (απόκτηση εξοπλισμού και μέσων και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για

την αποτελεσματική εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων), προστασία της δημόσιας υγείας και

ιδίως δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19, δράσεις τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του Προγράμματος.

2. Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών (κατασκευή

απαραίτητων έργων υποδομής, προστασία αδέσποτων κ.ά. καθώς και ενίσχυση της διοικητικής

ικανότητας και ανταπόκρισης των ΟΤΑ),

3. Περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δράσεις εξοικονόμησης

ενέργειας, δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών

αποβλήτων κ.α.),

4. Ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), εφαρμογές διαδικτύου των

πραγμάτων (Internet of Things), έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με εφαρμογή στην τοπική διοικητική

πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών και στόχο τον μετασχηματισμό των πόλεων σε

«έξυπνες πόλεις»],

5. Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (δράσεις κοινωνικής συνοχής για την αποτελεσματική εφαρμογή

προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες καθώς και ειδικών

προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με βασική στόχευση την άρση ή τον μετριασμό του

κοινωνικού αποκλεισμού),

6. Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (όπως ανέγερση σχολείων, αξιοποίηση δημοτικής

περιουσίας, εναλλακτικός τουρισμός κ.ά.).

Σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση, κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία

αίτηση χρηματοδότησης, με ανώτατη αιτούμενη δαπάνη πράξης, 500.000 € (προ ΦΠΑ) και έως τρία

(3) υποέργα μελετών.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής θα υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Ωρίμανση

έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος».

Επιπρόσθετα, στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης θα περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση της οριζόντιας

επικουρικής πράξης για τις Υπηρεσίες Συμβούλου ύψους 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 6.200,00€, που

θα αφορά στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του

Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.
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Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής καλείται να αποφασίσει σχετικά με:

α) Την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου

Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»,  Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και

δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-

Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια».

β) Την αποδοχή συνολικού ανώτατου ποσού χρηματοδότησης έως 500.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ),

σύμφωνα με όσα προβλεφθούν στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο Έργου.

γ) Την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που θα προκύψει από ίδιους πόρους του Δήμου ή από άλλο

χρηματοδοτικό πρόγραμμα, στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι

μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.

δ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή των

σχετικών τεχνικών δελτίων και κάθε απαιτούμενου εγγράφου για την υποβολή της πρότασης και την

αποδοχή της αιτούμενης χρηματοδότησης.

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος πρότεινε ο Δήμος μας , στα πλαίσια της ανωτέρω πρόσκλησης,

να υποβάλλει πρόταση για τις κάτωθι μελέτες:

1. Β’ φάση ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου πόλης Λαυρίου, 250.000,00 ευρώ

2. Μελέτη ανέγερσης Πολυδυνάμου Δημοτικού Κτιρίου στην πόλη της Κερατέας,  150.000,00

ευρώ

3. Μελέτες ανάδειξης και ανάπλασης του Μητροπολιτικού Πάρκου Κερατέας (Ο.Τ. 195),

100.000,00 ευρώ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1  του άρθρου 72  του Ν.2852/2010,  όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του άρθρου 40  του Ν.4735/2020,  η Οικονομική Επιτροπή «…η)

Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση

δράσε- ων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή

χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως

αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης…».

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

- Την με αρ. πρωτ. 14577/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ09 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

(ΑΔΑ: Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ),

- Την αριθμ. πρωτ: 20694/20.11.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Πολιτική Προστασία-

Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 14577/24.07.2020

πρόσκλησης ΑΤ09,  με τίτλο:  «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του

Προγράμματος», για τη χρηματοδότηση  των μελετών:

1. Β’ φάση ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου πόλης Λαυρίου, 250.000,00 ευρώ

2. Μελέτη ανέγερσης Πολυδυνάμου Δημοτικού Κτιρίου στην πόλη της Κερατέας,  150.000,00

ευρώ

3. Μελέτες ανάδειξης και ανάπλασης του Μητροπολιτικού Πάρκου Κερατέας (Ο.Τ. 195),

100.000,00 ευρώ

Β. Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.

14577/24.07.2020 πρόσκληση ΑΤ09.

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

του Δήμου για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την

ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις

απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων»

στην Πρόσκληση ΑΤ07 στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και

Αθλητισμός»

Αρ. Απόφ.: 290/2020

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 «αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ και υποβολής της πράξης

με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» στην Πρόσκληση ΑΤ07 στον άξονα

προτεραιότητας: ‘’Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός’’», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 20690/20.11.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής,

στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την με αρ.  πρωτ.  16401/28-08-2020 Πρόσκληση ΑΤ07 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» οι Δήμοι της χώρας

καλούνται να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης.
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Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων της Χώρας για την αξιοποίηση της ακίνητης

περιουσίας τους, καθώς και παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας σε αυτούς, για διάστημα

τουλάχιστον 15 ετών μετά και την οριστική παραλαβή του προτεινόμενου έργου. Ειδικότερα θα

χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν:

Ομάδα Α

Την επανάχρηση ανενεργών εμβληματικών κτιρίων, που βρίσκονται εντός οικισμού. Ως εμβληματικά

κτίρια ορίζονται τα κτίρια με «ταυτότητα» ή συμβολικό χαρακτήρα που αποτελούν για κάποιο λόγο

τοπόσημο ή σύμβολο. Είναι κτίρια με ξεχωριστό κοινωνικό, ιστορικό, πολιτιστικό ενδιαφέρον, με

αρχιτεκτονική μοναδικότητα ή πρωτοπόρο σχεδιασμό. Σχετίζονται με την κοινωνική ιστορία των

πόλεων και έχουν συμβάλει ή επιδράσει, ως σημεία αναφοράς στη δημιουργία ή την καθιέρωση της

«ταυτότητας» της πόλης/οικισμού.

Ομάδα Β

Την κατασκευή – ανέγερση νέων δημαρχιακών κτιρίων ή/και επέκταση υφιστάμενων.

Ομάδα Γ

Την ωρίμανση, ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ειδικών Σχολείων, καθώς επίσης και Δημοτικών Εστιών

μαθητών/σπουδαστών/κ.α.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 200.000.000,00 ευρώ(€). Αναλυτικά ανά

ομάδα:

ΟΜΑΔΑ Α: 40.000.000 €

ΟΜΑΔΑ Β: 60.000.000 €

ΟΜΑΔΑ Γ: 100.000.000 €

Σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση,  κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1)

Αίτησης χρηματοδότησης που θα αφορά έως δύο (2) κύρια υποέργα των ανωτέρω Ομάδων Α-Β-Γ.

 Ο Δήμος Λαυρεωτικής θα υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Αξιοποίηση

του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».

Επιπρόσθετα, στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης θα περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση της οριζόντιας

επικουρικής πράξης για τις Υπηρεσίες Συμβούλου ύψους 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 6.200,00€, που

θα αφορά στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του

Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής καλείται να αποφασίσει σχετικά με:

α) Την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου

Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»,  Πρόσκληση ΑΤ07  με τίτλο «Αξιοποίηση του

κτιριακού αποθέματος των Δήμων» του άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και

Αθλητισμός».
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β) Την αποδοχή συνολικού ανώτατου ποσού χρηματοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλεφθούν στο

σχετικό Τεχνικό Δελτίο Έργου.

γ) Την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που θα προκύψει από ίδιους πόρους του Δήμου ή από άλλο

χρηματοδοτικό πρόγραμμα, στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι

μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.

δ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή των

σχετικών τεχνικών δελτίων και κάθε απαιτούμενου εγγράφου για την υποβολή της πρότασης και την

αποδοχή της αιτούμενης χρηματοδότησης.

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

της συγκεκριμένης πρόσκλησης ο Δήμος μας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση για το έργο

‘’προσθήκη οχτώ (8) αιθουσών διδασκαλίας στο 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου’’.

Στο Τεχνικό Δελτίο της πράξης θα περιλαμβάνεται η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας

φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης  ύψους 5.000,00 €, πλέον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1  του άρθρου 72  του Ν.2852/2010,  όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του άρθρου 40  του Ν.4735/2020,  η Οικονομική Επιτροπή «…η)

Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση

δράσε- ων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή

χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως

αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης…».

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

- Την με αρ. πρωτ. 16401/28.08.2020 Πρόσκληση ΑΤ07 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

(ΑΔΑ: 65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ),

- Την αριθμ. πρωτ: 20690/20.11.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός,

Τουρισμός και Αθλητισμός»,  στο πλαίσιο της υπ’  αριθμ.  16401/28.08.2020  πρόσκλησης ΑΤ07,  με

τίτλο:   «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων»,  για τη χρηματοδότηση του έργου

‘’προσθήκη οχτώ (8) αιθουσών διδασκαλίας στο 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου’’.
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Β. Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’   αριθμ.

16401/28.08.2020 πρόσκληση ΑΤ07.

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

του Δήμου για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την

ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις

απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές

Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» στην Πρόσκληση ΑΤ04 στον άξονα

προτεραιότητας: «Περιβάλλον»

Αρ. Απόφ.: 291/2020

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 «αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ και υποβολής της πράξης

με τίτλο ‘’Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης

Απορριμμάτων’’ στην Πρόσκληση ΑΤ04 στον άξονα προτεραιότητας ‘’Περιβάλλον’’», έθεσε υπόψη

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 20695/20.11.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου

Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 18214/29.09.2020 Πρόσκληση ΑΤ04 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» οι Δήμοι της χώρας καλούνται να υποβάλλουν πρόταση

χρηματοδότησης.

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση, των δήμων της χώρας, έργων που αφορούν σε υποδομές,

προμήθειες και εξοπλισμούς που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων,

στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας:

(α) την εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) Βιοαποβλήτων,

(β)  τη δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης»,  που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των

στερεών αποβλήτων,

(γ) τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και

(δ) την αποκατάσταση των «χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» που δεν

εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος Ι του ΥΠ.ΕΣ.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης προβλέπονται οι παρακάτω δράσεις:

(α) Προγράμματα «Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) Βιοαποβλήτων», τα οποία πρέπει να

εξασφαλίζουν ότι υφίσταται διαθέσιμος ή υλοποιείται κατάλληλος αποδέκτης των προδιαλεγμένων
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βιοαποβλήτων ή υπάρχει σχετική έγγραφη βεβαίωση/δέσμευση του Φορέα Σχεδιασμού του οικείου

ΠΕΣΔΑ για την παραλαβή των βιοαποβλήτων και περιγραφή της ενδιάμεσης λύσης της διαχείρισής

τους κατάλληλων προδιαγραφών, μέχρι την ολοκλήρωση των κατάλληλων μόνιμων υποδομών

διαχείρισης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων που προβλέπονται στον οικείο εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ,

(β) Δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης», οι οποίες πρέπει να εξασφαλίζουν την αυτόνομη εφαρμογή

τους χωρίς να απαιτούν, ως προϋπόθεση εφαρμογής τους, είτε την ύπαρξη άλλων αναγκαίων

υποδομών (π.χ. κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών κ.α.), που δεν χρηματοδοτούνται από την

παρούσα πρόσκληση, είτε τη μεταφορά των αποβλήτων αυτών εκτός των γεωγραφικών ορίων του

Δήμου, ώστε να μεταφερθούν σε σχετικές υποδομές (π.χ. κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών

κ.α.). Οι προτάσεις πρέπει να εξασφαλίζουν το βέλτιστο ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

για την εφαρμοζόμενη διαδικασία της ανακύκλωσης,

(γ) Δημιουργία «Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» (ΣΜΑ), οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίζουν

ότι υφίσταται αδειοδοτημένος χώρος, για μόνιμη ή προσωρινή λειτουργία, ΣΜΑ εντός των

γεωγραφικών ορίων του οικείου Δήμου,

(δ) Αποκατάσταση των «χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» που δεν

εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος Ι του ΥΠ.ΕΣ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 220.000.000,00 ευρώ (€).

Κάθε δυνητικός Δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης, με μέγιστο

συνολικό αριθμό τριών (3) κύριων υποέργων (εξαιρούνται οι οριζόντιες επικουρικές δράσεις και η

αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α.).

Ο Δήμος Λαυρεωτικής θα υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Χωριστή

Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

Επιπρόσθετα, στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης θα περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση της οριζόντιας

επικουρικής πράξης για τις Υπηρεσίες Συμβούλου ύψους 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 6.200,00€, που

θα αφορά στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του

Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής καλείται να αποφασίσει σχετικά με:

α) Την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου

Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»,  Πρόσκληση ΑΤ04  με τίτλο «Χωριστή Συλλογή

Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του άξονα

προτεραιότητας «Περιβάλλον».

β) Την αποδοχή συνολικού ανώτατου ποσού χρηματοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλεφθούν στο

σχετικό Τεχνικό Δελτίο Έργου.

γ) Την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που θα προκύψει από ίδιους πόρους του Δήμου ή από άλλο

χρηματοδοτικό πρόγραμμα, στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι

μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.
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δ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή των

σχετικών τεχνικών δελτίων και κάθε απαιτούμενου εγγράφου για την υποβολή της πρότασης και την

αποδοχή της αιτούμενης χρηματοδότησης.

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

της συγκεκριμένης πρόσκλησης ο Δήμος μας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση για τα ακόλουθα:

Έργο: Εννέα (9) γωνιές ανακύκλωσης οκτώ (8) ρευμάτων, συνολικού ποσού: 9 Χ 168.000,00 ευρώ =

1.512.000,00 ευρώ.

Υποέργο 1 (οχήματα συλλογής): Δύο (2) απορριμματοφόρα πρέσσα 16m3, συνολικού ποσού: 2 Χ

180.000,00 = 360.000,00 ευρώ

Υποέργο 2 (ΣΜΑ): Τετραξονικό με γάντζο για ανύψωση κοντέινερ, συνολικού ποσού: 343.000,00 ευρώ

Οριζόντιες δράσεις:

Α. Ενημέρωση (διαφημιστική καμπάνια) -Πληροφόρηση – Ευαισθητοποίηση, ποσό: 50.000,00 ευρώ

Β.  Υπηρεσίες Διαχείρησης &  Επίβλεψης του έργου στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων,  ποσό:

20.000,00 ευρώ

Γ. Επιλέξιμη δαπάνη: σύνταξη, προετοιμασία του φακέλου & υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης,

ποσό: 5.000,00 ευρώ

Σύνολο: 2.290.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (549.600,00 ευρώ), τελικό σύνολο: 2.839.600,00 ευρώ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1  του άρθρου 72  του Ν.2852/2010,  όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του άρθρου 40  του Ν.4735/2020,  η Οικονομική Επιτροπή «…η)

Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση

δράσε- ων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή

χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως

αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης…».

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

- Την με αρ. πρωτ. 18214/29.09.2020 Πρόσκληση ΑΤ04 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

(ΑΔΑ: ΩΩ1Λ46ΜΤΛ6-Ρ76),

- Την αριθμ. πρωτ: 20695/20.11.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον», στο πλαίσιο της
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υπ’ αριθμ. 18214/29.09.2020 πρόσκλησης ΑΤ04, με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές

Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»,  για τη χρηματοδότηση του έργου

‘’γωνίες ανακύκλωσης οκτώ (8)  ρευμάτων’’  και των υποέργων 1  και 2,  όπως αναφέρθηκαν στο

εισηγητικό της παρούσας, συνολικού ποσού 2.839.600,00 ευρώ.

Β. Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’   αριθμ.

18214/29.09.2020 πρόσκληση ΑΤ04.

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

του Δήμου για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την

ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις

απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.200/2020 απόφασης του Διοικητικού

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. που αφορά ‘’έγκριση ενσωμάτωσης περιβαλλοντικού κόστους και

του κόστους πόρου στη λεκάνη απορροής ποταμού (ΛΑΠ) Αττικής (EL06) του υδατικού

διαμερίσματος Αττικής στην υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΤΗΛ’’

Αρ. Απόφ.: 292/2020

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 της υπ’

αριθμ.200/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. που αφορά ‘’έγκριση

ενσωμάτωσης περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου στη λεκάνη απορροής ποταμού (ΛΑΠ)

Αττικής (EL06) του υδατικού διαμερίσματος Αττικής στην υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική της

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

Σύμφωνα με το άρθρο 11  ‘’Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής λειτουργίας δήμων’’,  παρ.5  του

Ν.4674/2020 «…Όπου στις διατάξεις των άρθρων 11, 25 και 26 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) προβλέπεται

έγκριση από το οικείο ή τα οικεία δημοτικά συμβούλια, από τη δημοσίευση του παρόντος, η έγκριση

αυτή παρέχεται από την οικεία ή τις οικείες οικονομικές επιτροπές των δήμων…».

Με την υπ’ αριθμ.174/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η

ενιαία τιμολογιακή της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. για τις δύο Δημοτικές Ενότητες (Κερατέας, Λαυρεωτικής) και για

την Τοπική Κοινότητα Αγ. Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Με την υπ’ αριθμ. 48515/1723/09.05.2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής, έγινε η έγκριση του  Περιβαλλοντικού Κόστους & Κόστους Πόρου στη Λεκάνη

Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Αττικής (EL 06) του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, για το έτος 2019.

Με την υπ’ αριθμ. 200/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

αποφασίσθηκε ομόφωνα να ενσωματωθεί το περιβαλλοντικό Κόστος & το Κόστος Πόρου στη Λεκάνη

Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Αττικής (EL 06) του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής στην υφιστάμενη
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τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΤΗΛ,  όπως έχει εγκριθεί με την υπ’  αριθμ.  174/2018  Απόφαση

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής, δηλαδή να μην επέλθει καμία αύξηση στην τιμή του

καταναλισκόμενου ύδατος.

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

της υπ’ αριθμ.200/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

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.5 του άρθρου 11 του Ν.4674/2020

- την υπ’ αριθμ.174/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

- την υπ’ αριθμ. 48515/1723/09.05.2019 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

- την υπ’ αριθμ.200/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

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 υπ’ αριθμ.200/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. περί

‘’έγκρισης επιβολής του περιβαλλοντικού κόστους και κόστους πόρου στη λεκάνη απορροής ποταμού

(ΛΑΠ) Αττικής (EL06) του υδατικού διαμερίσματος Αττικής’’, με την οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα

να ενσωματωθεί το περιβαλλοντικό Κόστος & το Κόστος Πόρου στη Λεκάνη Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ)

Αττικής (EL  06)  του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής στην υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική της

ΔΕΥΑΤΗΛ,  όπως έχει εγκριθεί με την υπ.  αρίθμ.  174/2018  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Λαυρεωτικής. Δηλαδή να μην επέλθει καμία αύξηση στην τιμή του καταναλισκόμενου ύδατος.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.817,00

ευρώ για την κάλυψη δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 293/2020

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

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

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.817,00 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης που αφορά τον

έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής τα κατωτέρω:

Με το αριθμ. πρωτ: 20345/16.11.2020 έγγραφό του, το Γραφείο Κίνησης του Δήμου αιτείται

την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.817,00 ευρώ για την κάλυψη

της δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. Η δαπάνη θα βαρύνει

τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 στους ΚΑ 20-6323,

30-6323 και 70-6323.
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Η διάθεση της πίστωσης σε βάρος των ανωτέρω ΚΑ δαπανών έγινε στην αρχή του

οικονομικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και

ισχύει

- του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016

- των άρθρων 158 και 160 του Ν.3463/2006

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

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.817,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου

υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, σε βάρος του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους

2020, ως εξής: ποσό 1.612,00 ευρώ στον ΚΑ 20-6323, ποσό  171,00 ευρώ στον ΚΑ 70-6323, ποσό 34,00

ευρώ στον ΚΑ 30-6323.

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:20345/16.11.2020 έγγραφο του Γραφείου Κίνησης του Δήμου,

- τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑ δαπανών του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020

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 1.817,00 ευρώ, για

την κάλυψη της δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής,  ως

κατωτέρω:

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€)
1.  20-6323 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων 1.612,00

2.  70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 171,00

3.  30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 34,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.817,00

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

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, τον Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων.

Γ. Ορίζει προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο,  μέχρι τις 23

Δεκεμβρίου 2020.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί κάλυψης δαπάνης για την τοποθέτηση των χριστουγεννιάτικων

δένδρων στα πλαίσια του εορτασμού των Χριστουγέννων 2020 στο Δήμο Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 294/2020



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 130 από 189

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 «κάλυψης δαπάνης για την τοποθέτηση των χριστουγεννιάτικων δένδρων στα πλαίσια του

εορτασμού των Χριστουγέννων 2020 στο Δήμο Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Τις διατάξεις των παρ.1  και 2  του άρθρου 203  του Ν.4555/18  (ΦΕΚ 133  Α/19-07-2018)

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -

Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των

αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 η

εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 15-6473 «έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»

είναι γενική και παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσης αυτής για την επανατοποθέτηση των

χριστουγεννιάτικων δένδρων στο Δήμο Λαυρεωτικής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την

εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 21.700,00  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6473  «έξοδα οργάνωσης

κοινωνικών δραστηριοτήτων»  των προϋπολογισμών εξόδων οικονομικών ετών 2020  και 2021,  το

οποίο αφορά τη δαπάνη για την τοποθέτηση των χριστουγεννιάτικων δένδρων στο Δήμο

Λαυρεωτικής και ειδικότερα:

Την επισκευή δύο (2) δένδρων ύψους 7m και ενός (1) 5m, λόγω φθορών από πολυετή χρήση

Τη μεταφορά και τοποθέτηση πέντε (5) συνολικά χριστουγεννιάτικων δένδρων (μεταφορά,

εκφόρτωση και παράδοση με μέσα και ευθύνη του Αναδόχου, τοποθέτηση – σύνδεση, αποσύνδεση

– αποξήλωση μετά το πέρας των εορτών – φύλαξη στις αποθήκες του Αναδόχου).

Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων θα γίνει με απόφαση

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

άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει.

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006

- Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την

παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και εν συνεχεία με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019
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- Την υπάρχουσα πίστωση στον ΚΑ δαπανών 15-6473 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2020

- Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ανωτέρω ΚΑ δαπανών του υπό έγκριση προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2021

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 κάλυψη της δαπάνης για την τοποθέτηση των χριστουγεννιάτικων δένδρων για τις

ανάγκες στολισμού στα πλαίσια του εορτασμού των Χριστουγέννων στο Δήμο Λαυρεωτικής, η οποία

περιλαμβάνει:

Την επισκευή δύο (2) δένδρων ύψους 7m και ενός (1) 5m, λόγω φθορών από πολυετή χρήση,

Τη μεταφορά και τοποθέτηση πέντε (5) συνολικά χριστουγεννιάτικων δένδρων (μεταφορά,

εκφόρτωση και παράδοση με μέσα και ευθύνη του Αναδόχου, τοποθέτηση – σύνδεση, αποσύνδεση

– αποξήλωση μετά το πέρας των εορτών – φύλαξη στις αποθήκες του Αναδόχου),

ποσού 21.700,00 ευρώ, σε βάρος του ΚΑ 15-6473 «έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»

των προϋπολογισμών εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικών ετών 2020 και 2021.

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

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

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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.170/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών με θέμα: ‘’προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς και δαπέδων

ασφαλείας για τη δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ.219 Δ.Κ. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής’’,

προϋπολογισμού δαπάνης 158.266,16  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση

όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων

Αρ. Απόφ.: 295/2020

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

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

περί «έγκρισης της υπ’ αριθμ.170/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα:

‘’προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας για τη δημιουργία

παιδικής χαράς στο Ο.Τ.219 Δ.Κ. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής’’, προϋπολογισμού δαπάνης

158.266,16 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και κατάρτισης όρων διακήρυξης του

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. τις διατάξεις:

- του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
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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»

- του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές

συναλλαγές»

- του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

- του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

- του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

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

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

- του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

- του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15

- του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

και στοιχεία”

- του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

- της με αρ.  57654 (Β’  1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

2. την αριθμ. 28492/2009 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 931 Β/18-5-2009)

«Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη

λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία

αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 27934/14 (ΦΕΚ 2029 Β/25-07-

2014) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών
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3. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.  44  (αρ.  πρωτ:30681/07.08.2014)  «Τροποποίηση και συμπλήρωση της

28492/2009 (Β΄931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ»

4. τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)  οι οποίες εγκρίθηκαν με την ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273

/17.07.2012 και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2221 Β/ 30.07.2012

5. το υπ’ αριθμ. πρωτ: 20669/20.11.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς και δαπέδων

ασφαλείας για τη δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ.219 Δ.Κ. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, το

οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:20REQ007695732

6. την υπ’ αριθμ.170/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 219 Δ.Κ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, προϋπολογισμού δαπάνης

158.266,16 ευρώ

7. 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)

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

της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση νέων οργάνων και δαπέδων ασφαλείας για την

παιδική χαρά που βρίσκεται στο Ο.Τ.  219  της πόλεως Κερατέας.  Αφορά την προμήθεια νέων

διατάξεων παιχνιδιού και την προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας που συνδέεται

άρρηκτα με το όργανο κάτω από το οποίο θα τοποθετηθούν.

Η προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

(CPV): 37535200-9 ‘’εξοπλισμός παιδικής χαράς’’.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των  ζητουμένων ειδών.

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 158.266,16 ευρώ:

(Καθαρή Αξία.: 127.634,00 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%: 30.632,16 ευρώ = Συνολική Αξία: 158.266,16 ευρώ)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα ενενήντα (90) ημέρες.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Δικαίωμα προαίρεσης δεν προβλέπεται.

Χρηματοδότηση:

1.  Η ΔΕΗ,  σύμφωνα με το από 20.02.2019  συμφωνητικό μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε.  και του Δήμου

Λαυρεωτικής σχετικά με την χρηματοδότηση του Δήμου με το ποσό των 132.663,48 € για κατασκευή

πρότυπης παιδικής χαράς στην πόλη της Κερατέας.

2. Ο Δήμος Λαυρεωτικής

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7135.010 των προϋπολογισμών εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής

οικονομικών ετών 2020 και 2021 ως κατωτέρω:
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ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΟΛΟ

30-7135.010 130.000,00 € 28.266,16 € 158.266,16 €

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό

ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαβιβάζει προς έγκριση την υπ’ αριθμ.170/2020 μελέτη

με τίτλο ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 219 Δ.Κ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’,

προϋπολογισμού δαπάνης 158.266,16 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και αιτείται την

κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την

επιλογή αναδόχου της προμήθειας.

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και ισχύει,

- τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

- τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και τις

σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του,

- την υπ’ αριθμ.170/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την έγκριση της υπ’  αριθμ.170/2020  μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  με τίτλο:

‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 219 Δ.Κ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’,

προϋπολογισμού δαπάνης 158.266,16 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Β. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό

ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως:
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ð ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
Πόλη ΛΑΥΡΙΟ
Ταχυδρομικός Κωδικός 195 00
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL305
Τηλέφωνο 2292 3 20147
Φαξ 2292 0 69130
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο nitsa@lavrio.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Γαϊτανιώ Μαργαρίτη
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lavreotiki.gr
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα

Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου & Προμηθειών,
Γραφείο Προμηθειών

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Μη Κυβερνητική Αναθέτουσα Αρχή
Υποτομέας Ο.Τ.Α.
Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού

Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Στοιχεία Φορέων Υλοποίησης Προμήθειας Δήμος Λαυρεωτικής

Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην ιστοσελίδα του

Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ)       Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται

από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής,

Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ.

Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292 0 69130, e- mail: nitsa@lavrio.gr.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, με χρήση

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων,  μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:

1.  Η ΔΕΗ,  σύμφωνα με το από 20.02.2019  συμφωνητικό μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε.  και του Δήμου

Λαυρεωτικής σχετικά με την χρηματοδότηση του Δήμου με το ποσό των 132.663,48 € για κατασκευή

πρότυπης παιδικής χαράς στην πόλη της Κερατέας.

2. Ο Δήμος Λαυρεωτικής

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7135.010  των προϋπολογισμών εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής

οικονομικών ετών 2020 και 2021 ως κατωτέρω:

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΟΛΟ

30-7135.010 130.000,00 € 28.266,16 € 158.266,16 €

Για το έτος 2020 εκδόθηκε η ΑΑΥ: ………………...

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και τοποθέτηση νέων οργάνων και δαπέδων ασφαλείας

για την παιδική χαρά που βρίσκεται στο Ο.Τ. 219 της πόλεως Κερατέας.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται η προμήθεια νέων διατάξεων παιχνιδιού και η προμήθεια και

τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας που συνδέεται άρρηκτα με το όργανο κάτω από το οποίο θα

τοποθετηθούν για τους εξής λόγους:

· αφενός γιατί το πάχος του δαπέδου ασφαλείας εξαρτάται από το ύψος πτώσης του οργάνου,

σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα πρότυπα και

· αφετέρου επειδή η τοποθέτηση των οργάνων ενσωματώνεται στην τοποθέτηση των δαπέδων

ασφαλείας.

Συνεπώς θα πρέπει και τα δύο προμηθευόμενα είδη να τοποθετηθούν στον ίδιο χρόνο, οπότε είναι

προτιμότερο για την καλύτερη οργάνωση και για να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα η προμήθεια

και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας να γίνουν μέσω του ιδίου προμηθευτή.

Επιπλέον, επειδή οι παιδικές χαρές αποτελούν ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα χώρων άθλησης και

ψυχαγωγίας, για την ομοιόμορφη διαμόρφωσή τους απαιτείται ομοειδής εξοπλισμός αλλά και ενιαίος

συντονισμός του προσωπικού και των εργασιών. Για τους ανωτέρω λόγους ζητείται η προμήθεια να

γίνει από έναν Προμηθευτή.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητουμένων ειδών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 158.266,16 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως:

Καθαρή Αξία.: 127.634,00 ευρώ

Φ.Π.Α. 24%: 30.632,16 ευρώ

Συνολική Αξία: 158.266,16 ευρώ
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 37535200-9 ‘’εξοπλισμός παιδικής χαράς’’.

Περιγραφή

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

1

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ  'ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ' ή
ισοδύναμο

ΤΕΜ 30.000,00 € 1 30.000,00 €

2

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 'ΖΟΥΓΚΛΑ' ή
ισοδύναμο

ΤΕΜ 24.000,00 € 1 24.000,00 €

3 ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ,
ΠΑΙΔΩΝ, ΦΩΛΙΑ ή ισοδύναμο ΤΕΜ 9.000,00 € 1 9.000,00 €

4 ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 4ΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ή ισοδύναμο ΤΕΜ 4.900,00 € 1 4.900,00 €

5
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΧΥΤΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ  ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ EPDM
HIC:260cm

Μ2 185,00 € 128 23.680,00 €

6
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΧΥΤΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ  ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ EPDM
HIC:180cm

Μ2 130,00 € 75 9.750,00 €

7
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΧΥΤΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ  ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
EPDM:160cm

Μ2 120,00 € 73 8.760,00 €

8
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΧΥΤΟ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ  ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ EPDM
HIC:140cm

Μ2 99,00 € 56 5.544,00 €

9 ΠΕΡΓΚΟΛΑ A’ ΤΕΜ 8.000,00 € 1 8.000,00 €

10 ΠΕΡΓΚΟΛΑ B’ ΤΕΜ 4.000,00 € 1 4.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 127.634,00 €

Φ.Π.Α. 24% 30.632,16 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 158.266,16 €

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην

αριθμ.170/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας

διακήρυξης).

Προσφορές που υπερβαίνουν το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης  ή αφορούν μέρος των ειδών

ή αφορούν μέρος της ποσότητας αυτών, στην οποία συμμετέχουν οι οικονομικοί φορείς κρίνονται ως



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 138 από 189

απαράδεκτες και απορρίπτονται.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για ενενήντα (90) ημέρες.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

§ του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

§ του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.

3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την

προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

§ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

§ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

§ της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

§ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

§ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

§ του ν.  3861/2010 (Α’  112)  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

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

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

§ του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

§ του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

§ του ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή

προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
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ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση

του άρθρου 65  του ν.  4172/2013  (Α 167)  για τον καθορισμό:  α)  των μη «συνεργάσιμων

φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».

§ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

§ του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

§ του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

§ του π.δ 28/2015 (Α'  34)  “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”,

§ του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

§ του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

§ της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

§ των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα:

1. Η αριθμ. 28492/2009 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 931 Β/18-5-2009) «Καθορισμός

των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των

παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και

ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 27934/14 (ΦΕΚ 2029 Β/25-07-2014) απόφαση

Υπουργού Εσωτερικών

2. Η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 44 (αρ. πρωτ:30681/07.08.2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της

28492/2009 (Β΄931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ»

3. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) οι οποίες εγκρίθηκαν με την ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273

/17.07.2012 και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2221 Β / 30.07.2012

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 20669/20.11.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς και δαπέδων
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ασφαλείας για τη δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ.219 Δ.Κ. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, το

οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:20REQ007695732

5. Η υπ’ αριθμ.170/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ 219 Δ.Κ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, προϋπολογισμού δαπάνης

158.266,16 ευρώ

6. Η 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)

7. Η υπ’ αριθμ…../2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση της αριθμ.170/2020 μελέτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η κατάρτιση των

όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: ………………..)

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών,

από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ,  σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ.1α του Ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ.29 του άρθρου

107 του Ν.4497/2017 & την παρ. 19 του άρθρο 43 του Ν.4605/2019.

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

………. 2020

Ημέρα ………..

……….. 2020

Ημέρα ………….

ώρα 08:00

…………. 2020

Ημέρα …………….

ώρα 14:00

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής

πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 37  του Ν.  4412/2016  και το άρθρο 9  της αριθ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Υπουργικής

Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
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1.6 Δημοσιότητα
Η προκήρυξη της σύμβασης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, η αριθμ.170/2020 μελέτη της Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών και τα λοιπά παραρτήματα, σε ενοποιημένο αρχείο, θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, η Προκήρυξη, η αριθμ.170/2020 μελέτη της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και τα λοιπά παραρτήματα, θα καταχωρηθούν και στη διαδικτυακή πύλη του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό: …….

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του

Ν.4412/2016 σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες.

Η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου

Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν

επαναληπτικής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο

Λαυρεωτικής.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής

και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.  4412/2016.  Η τήρηση των εν λόγω

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

Α. Η υπ’ αριθμ.1/2020 μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Β. Το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

Γ. Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών (Συμμετοχής & Καλής Εκτέλεσης)

2. Κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας του διαγωνισμού, ιδίως

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

3. Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων –δικαιολογητικών

κατακύρωσης.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς

και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από

εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το

ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο

που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
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β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή

των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,  που κυρώθηκε με το Ν.

1497/1984 (Α΄188).

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή

Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο

έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο

με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή

πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί

Δικηγόρων.

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά,

τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην

ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Στην παρούσα διαδικασία τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α΄

94).

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι:
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Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των

πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις

υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α'  της παρ.  2  του άρθρου 1  του νόμου 4250/2014.

Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.

πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής

κεκυρωμένων αντιγράφων.

Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων

(Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής

δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς

συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης)

ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.

Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από

αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 36 παρ.  2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα

από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.

Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους

διαγωνιζόμενους.

Ειδικά τα ιδιωτικά έγγραφα (σε όποιο σημείο της διαδικασίας κι αν υποβάλλονται), γίνονται αποδεκτά

και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της

παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,  σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά
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τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό

φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους

εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της

ένωσης),

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το

ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

 η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά

ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο

απευθύνεται και

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της

σχετικής σύμβασης.

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών δίνονται στο παράρτημα Γ.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα

σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων

συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,

ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (2.552,68€), το οποίο

αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής

εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα

οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει,  αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3

έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
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νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του

οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το

ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.  3) ή ηθική

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L  309  της 25.11.2005,  σ.  15),  η οποία ενσωματώθηκε στην

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

(Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να

προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε

“τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη

φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ

αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις).
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου

του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)

και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά

στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή

την εθνική νομοθεσία,

ή/και

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις

της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις

της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από

δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη

και δεσμευτική ισχύ.
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,  οι

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο

και την επικουρική ασφάλιση.  Οι υποχρεώσεις των περ.  α΄ και β΄ της παρ.  2  του Ν.4412/16  δεν

θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν

υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό

ερώτημα του ΤΕΥΔ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει

αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του Ν.4412/16 παύουν να

εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του

δεσμευτικού διακανονισμού.

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα

με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016,

πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α)  εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.  2  του άρθρου 18  του Ν.

4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο

οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την

προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του

λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48

του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,

την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α)  έως (θ)   η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει

ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός

φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό

επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί
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να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν

λόγω απόφαση.

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του

Ν.4412/2016.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του

άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα

διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της

προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται

να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι

σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό

ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να

προσκομίσουν τραπεζική βεβαίωση πιστοληπτικής  ικανότητας ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ

(60.000,00€).

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να

προσκομίσουν:

Για κάθε όργανο (άρθρα 1 έως και 4),  επί ποινή αποκλεισμού:
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1. Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνεται η α) Χώρα προέλευσης – κατασκευής, β)

Κατασκευαστικός – Προμηθευτικός Οίκος, γ) Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου.

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός

«κατασκευής του εργοστασίου μας».

Ο διαγωνιζόμενος εφόσον δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να

προσκομίσει:

α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά, ο κωδικός του προσφερόμενου

είδους, η επωνυμία του κατασκευαστή και η χώρα προέλευσης.

β) Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Εξοπλισμού παιδικής χαράς,  ή Υπεύθυνη Δήλωση του

Ν. 1599/1986 του αντιπροσώπου ή διανομέα της για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε

περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη

Δήλωση. Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση του αντιπροσώπου ή διανομέα θα πρέπει να

συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης ή

διανομής στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου/διανομέα

καθώς και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια (Δήμος Λαυρεωτικής). Στην

περίπτωση που οι βεβαιώσεις είναι σε γλώσσα πλην της ελληνικής τότε θα συνοδεύονται

υποχρεωτικά και από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα

πιστοποίησης.

3. Λεπτομερή περιγραφή στα ελληνικά, συνοδευόμενη από προσπέκτους (όψεις, κατόψεις,

φωτορεαλιστικό σχέδιο & φωτογραφικό υλικό)  που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του

προσφερόμενου είδους, με ευδιάκριτα αναγραφόμενες τις ακριβείς διαστάσεις των οργάνων, τον

χώρο ασφαλείας)

4. Αναλυτικά εγχειρίδια συναρμολόγησης και εγκατάστασης με κωδικοποίηση των εξαρτημάτων

που απαρτίζουν τον εξοπλισμό

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου

αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται,

με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του

προσφερομένου είδους.

5. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για πέντε

(5) έτη καθώς και γραπτή εγγύηση για δύο (2) τουλάχιστον έτη, του υπό προμήθεια είδους.

Όσον αφορά στις επιφάνειες πτώσης, ελαστικά δάπεδα/ χυτά ελαστικά δάπεδα - όπως

περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 5 έως και 8, θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των

προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 (ή άλλων ισοδύναμων) και

κάθε άλλο μεταγενέστερο των παραπάνω πρότυπο που είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτά,
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σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ,

συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009).

Επί ποινή αποκλεισμού απαιτούνται:

Λεπτομερή περιγραφή στα ελληνικά

ISO 9001:2015 για την εφαρμογή χυτών δαπέδων ασφαλείας του διαγωνιζόμενου ή του νομικού

προσώπου που θα πραγματοποιήσει την εφαρμογή των χυτών δαπέδων ασφαλείας

ΕΝ 1177 για τα ύψη πτώσης

ΕΝ 71-3 για επικίνδυνα χημικά στοιχεία

ΡΑΗ για πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες.

Ο διαγωνιζόμενος εφόσον δεν θα πραγματοποιήσει ο ίδιος την εφαρμογή των χυτών δαπέδων

ασφαλείας θα πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομικού

προσώπου που θα αναλάβει την εφαρμογή για την αποδοχή εκτέλεσης της εργασίας σε περίπτωση

κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση. Σε κάθε

περίπτωση στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του νομικού

προσώπου καθώς και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια (Δήμος

Λαυρεωτικής). Στην περίπτωση που οι βεβαιώσεις είναι σε γλώσσα πλην της ελληνικής τότε θα

συνοδεύονται υποχρεωτικά και από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Όσον αφορά στον αστικό εξοπλισμό όπως περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 9 και 10 επί ποινή

αποκλεισμού απαιτούνται:

Λεπτομερή περιγραφή στα ελληνικά με φωτορεαλιστικό σχέδιο για το άρθρο 9.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα κατατεθούν εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να καταθέσουν τα

πιστοποιητικά όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω (άρθρο 2.2.6 «Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα»).

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική

ικανότητα (2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των

δεσμών τους με αυτούς.  Στην περίπτωση αυτή,  αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους

αναγκαίους πόρους,  με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των

οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία,

οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι
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τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες

ικανότητες.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή

περισσοτέρων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας

να λαμβάνει το δικό του Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), μαζί με χωριστό

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για

κάθε μια από τις

οντότητες στις οποίες στηρίζεται.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από

τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Β,, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,

με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος

ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-

ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ

(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

των προσφορών ( άρθρο 79Α παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6

του ν. 4605/2019 (52 Α’).

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),

το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του
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άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Επισημαίνεται ότι κατά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, όσο αφορά το μέρος IV: ‘’κριτήρια επιλογής’’, οι

Οικονομικοί Φορείς μπορούν να συμπληρώσουν μόνο την ενότητα α «γενική ένδειξη για όλα τα

κριτήρια επιλογής».

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά

την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να

ισχύουν.
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Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

· οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

· οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης

για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του

γνησίου της υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην

ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής

του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με το

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά

ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος.

Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986,

που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται

στην καταβολή εισφορών. Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

(Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι

οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον

χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν.

4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω

πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον

προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού

αναδόχου»).
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Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν

υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.

Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν

προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία

Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet).

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου

που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του

ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς

να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα

έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή

εμπορικού οργανισμού του κράτους -  μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και

2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις
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καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου

81 του ν. 4412/2016.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι

αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του

ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό

επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι

δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του

αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,

σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς

προσκομίζουν τα αποδεικτικά μέσα, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.5 της παρούσας

(οικονομική επάρκεια)

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αποδεικτικά

μέσα, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6 της παρούσας και στην υπ’ αριθμ.170/2020

μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Παράρτημα Α’).

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα

περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αποδεικτικά μέσα, όπως αυτά

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.7 της παρούσας και στην υπ’ αριθμ.170/2020 μελέτη Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών (Παράρτημα Α’).
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Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την

υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά

την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,  εφόσον αυτή

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή

αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις

τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να

ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης

που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος

VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές

πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω

κατάλογο.
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το

πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα

με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει

τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α

(αριθμ.170/2020 μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών) της Διακήρυξης, για το σύνολο της

προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται

η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ

τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα

που ορίζει η παρούσα διακήρυξη,  στην Ελληνική Γλώσσα,  σε ηλεκτρονικό φάκελο,  σύμφωνα με τα

αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ.
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56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται

στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ)  910/2014  και τις

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής

υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον

στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής

συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν

προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης

δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και

δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα

με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του

Ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
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ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης

πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται

για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το

σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και

υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί

ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και

ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται

θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία

υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2

του Ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του

άρθρου 1 παρ. 2 του  Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική

επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν

φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,  καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης

(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
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ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι

οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται

για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία

περιλαμβάνουν:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του

άρθρου 79  του Ν.  4412/2016,  σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1.  της παρούσας διακήρυξης.  Οι

προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε

επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Β),

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και

2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος

Α (υπ’ αριθμ.170/2020 μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών) της Διακήρυξης, περιγράφοντας

ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα

έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα

στο ως άνω Παράρτημα..

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται

οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως

«δωρεάν» κλπ) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Επισημαίνεται ότι στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς των υποψήφιων Οικονομικών Φορέων θα

περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά της παρ. 2.2.6.
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής

οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης

(όπως ορίσθηκε στο άρθρο 2.3).

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των

οργάνων και δαπέδων από τον χώρο αποθήκευσης του αναδόχου έως τον χώρο τοποθέτησης τους.

Επίσης, η δαπάνη για την εργασία ασφαλούς τοποθέτησης των οργάνων και πάκτωση αυτών σε βάση

από κατάλληλα οπλισμένο σκυρόδεμα (εντός του εδάφους), σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές

του κατασκευαστή του κάθε οργάνου.

Ομοίως, η δαπάνη εργασίας ασφαλούς τοποθέτησης των δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές και

στα πάρκα στον Δήμο Λαυρεωτικής.

Επίσης, περιλαμβάνεται η δαπάνη των ημερομισθίων και ασφαλιστικών εισφορών του

εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί για την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, τοποθέτηση,

έλεγχο ορθής εφαρμογής, των οργάνων παιδικών χαρών και των δαπέδων ασφαλείας, μετά των

αντιστοίχων δαπανών εργατικών και υλικών και μικροϋλικών για την διάστρωση των δαπέδων και την

τοποθέτηση των οργάνων και την πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης της ορθής

στήριξης των οργάνων.

Τέλος, στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθειας των ζητούμενων

ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται

αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται σε

καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για κανένα λόγο.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με

την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του N. 4412/2016.
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν

ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο

2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική

διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν

την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς,

η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που

συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω

και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και

τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής

οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης

διακήρυξης,
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα

με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄

της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με

κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε

ως μέλη ενώσεων. ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της

σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας

τα εξής στάδια:

ü      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική

Προσφορά» μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία

υποβολής προσφορών.

ü Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο

3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο

της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
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3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα:

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η

αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την

απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών

προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να

ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών

οικονομικών προσφορών.

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη

και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα

88 και 89 Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες

προσφορές. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.
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Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»

και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των

αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω

σταδίων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 3.4 της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία

προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των

σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς

(άρθρο 100 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33

του Ν.4608/2019).

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά

προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την

κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης

και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.

4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της

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

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

παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις

του Ν. 4250/2014 (Α’ 94).

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά

τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή

των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής

τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η

κατακύρωση.
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που

υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του

παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής,

το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες

αρχές.

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν

το στάδιο κατακύρωσης,  κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79  παρ.  5  εδαφ.  α’  του Ν.

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που

κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω

διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα

των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως

2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές),

δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία

ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από

την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά

τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
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αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει

αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα

αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν.4412/2016,

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,

στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που

υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο

πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό

που συνοδεύει τη σύμβαση.

(Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην

περίπτωση που απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση

της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η

υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών

του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής

προσφυγής).

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,

θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της

σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
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επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις

που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου

Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 στο

άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της

σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
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• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.

α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου

9 του Π.Δ. 39/2017.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β

του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου

9 του Π.Δ.. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να

ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της

διαδικασίας.

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως

και δέκα (10)  ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον

προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε

πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της

Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από

τη συζήτηση της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από

την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή,  αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης

λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την

ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή

συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της

αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από

την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση
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της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4

του Ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή

ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του Ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά

της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το

άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο

της σχετικής σύμβασης.

 Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της

Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,

εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή

ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
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παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω

εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του

Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη

του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν

συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή,

οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από

τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως

άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου

2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται
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να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα

τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι

υποχρεώσεις της παρ.  2  του άρθρου 18  του Ν.  4412/2016,  δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω

λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται

να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου

131 του Ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία

σύναψης σύμβασης,  μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132  του Ν.

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.

4412/2016.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη

διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών, εντός

χρονικού διαστήματος εξήντα (60)  ημερών από την τμηματική παράδοσή τους και μετά την

υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια

Επιτροπή, διαφορετικά ο Δήμος Λαυρεωτικής καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς

να απαιτείται όχληση.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016,

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
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5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου,  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,  εκτός ΦΠΑ,  της

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων

Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).

δ) Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης στον εθνικό τύπο.

ε) Τα έξοδα δειγματοληψίας και ελέγχων.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει

ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη

σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της

σύμβασης,
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016,

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των

υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της

συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του

αρμοδίου οργάνου,  δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου,  κατά τα

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το

απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα

τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),

6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών

όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη

σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της

πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.  Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις

επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα

από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου

221 του Ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως

θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν

ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η

απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της

απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
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5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής

στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα

οριζόμενα στις παρ.  1  έως και 6  του άρθρου 205Α του Ν.  4412/2016.  Πριν από την άσκηση της

προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο

205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προμηθευόμενα είδη στα χρονικά όρια και με τον

τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες.

Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο προμηθευτής θα προσκομίσει στο Δήμο

για την παράδοσή του, το συμφωνημένο προσφερόμενο είδος και θα ολοκληρώσει την τοποθέτησή

του. Κατά την παράδοση πραγματοποιείται ποσοτικός έλεγχος.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου

207 του Ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,

εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο ανάδοχος

κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει

το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ.  11  εδ.  β του άρθρου 221  του Ν.4412/2016  σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο

ανάδοχος.
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Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση και σε πλήρη

λειτουργία, κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης,

για την ορθή στήριξη των οργάνων.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό

– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3

του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται

για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε

περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει

εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι

(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο

που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής

πραγματοποιείται μέσα στους καθοριζόμενους από τη σύμβαση χρόνους.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την

υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος

και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την
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σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται

πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των

σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών,

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί

να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα

σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται

για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο

δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις

προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.

2 και 3  του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα κατατεθούν αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών, αναλυτικά

ως εξής:

1. Τμήμα ορθοστάτη λακαρισμένου γαλβανισμένου ραβδωτού χάλυβα κυκλικής διατομής

Ø125mm (σχετικό άρθρο της παρούσας μελέτης 3,4)

2. Τμήμα σκελετού ανοξείδωτου σωλήνα Ø40mm πάχους 2mm (σχετικό άρθρο της παρούσας

μελέτης 1,2)

3. Δείγμα πολυαμιδικού αντιβανδαλικού συνδέσμου τύπου ‘φωλιά’, σύνδεσης ανοξείδωτων

τμημάτων σκελετού (σχετικό άρθρο της παρούσας μελέτης 1,2)

4. Τμήμα χρωματιστού πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm (σχετικό άρθρο της παρούσας

μελέτης 2)

5. Τμήμα αντιολισθητικού πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm (σχετικό άρθρο της

παρούσας μελέτης 1,2)

Η κατάθεση των δειγμάτων θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες μετά την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς των ήτοι: ……………… και ώρα ………… μ.μ.

(τηλέφωνο: …………………)
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Προσφορές για είδη των οποίων δεν θα κατατεθούν τα ανωτέρω δείγματα δεν θα λαμβάνονται

υπόψη.

6.5 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων των πωλουμένων

και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος.

Κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες

προσφερομένων ειδών και οι τυχόν επελθούσες φθορές, κλπ. λόγω πλημμελούς κατασκευής ή κακής

ποιότητας χρησιμοποιηθέντων υλικών.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να παράσχει

εγγύηση καλής λειτουργίας και διατήρησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, το

οποίο θα αρχίζει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου.

Το ποσό της εγγύησης θα καθορισθεί στην σύμβαση και θα αντιστοιχεί στο ποσό των 1.800,00 €,

(άρθρο 72 §2 του Ν.4412/2016).

Η εγγυητική καλής λειτουργίας θα καταπίπτει όταν συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι:

1) όταν παρουσιασθεί έλλειψη συμφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώματα, κακοτεχνίες τα οποία δεν

είναι δυνατό να διαπιστωθούν κατά την παραλαβή

2) εάν το προσφερόμενο είδος δεν είναι σύμφωνο με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές

Καθ’ όλο τον χρόνο της εγγύησης υποχρεούται ο ανάδοχος προμηθευτής να αντικαταστήσει με δικές

του δαπάνες κάθε εξάρτημα ή τμήμα που θα αποδειχθεί ελαττωματικό.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του

αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να

προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε

χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η Επιτροπή

Παρακολούθησης και Παραλαβής ή η Ειδική Επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την

Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του Αναδόχου στα

προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας

σχετικά πρακτικά.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του

υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του

αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω

επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο

αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη

συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική
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ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της

παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα

για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή

δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης,

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία

πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε

εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη

σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται

να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του

εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε

υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

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

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

Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 296/2020

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 Γ’ 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 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «…γ) Εγκρίνει

τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια

προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του

Δήμου.…».

Στην παρ.1  του άρθρου 236  του Ν.3463/2006,  όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2  του

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

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
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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.88/2020  απόφασή του σχετικά με την έκθεση

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

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

πίνακα 1.

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

πίνακα 2.

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

Σύμφωνα με την αριθμ. 88/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού

Προσώπου:

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

-Βεβαιώθηκε το 52,81% του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων, που αποτελείται από τις

ομάδες 0, 1 & 2 του προϋπολογισμού (728.698,65 € /1.379.977,84 €) και το 51,63 % επί του συνολικού

προϋπολογισμού των εσόδων.
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-Εισπράχθηκε το 52,83% επί του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων και το της ομάδας 32 που

κάνει αναφορά σε ποσά που βεβαιώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη (730.498,65 €/ 1.382.815,34 €).

Β. Ως προς το σκέλος των εξόδων :

-Υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) το 53,55% του προϋπολογισμού των πραγματικών εξόδων, που

αποτελείται από τις ομάδες 6 & 7 του προϋπολογισμού (790.257,50 € /1.475.669,89 €) και το 57,05 %

επί του συνολικού προϋπολογισμού των εξόδων.

-Εξοφλήθηκε το 93,76 % των συνολικών υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ., είτε αυτές δημιουργήθηκαν κατά

το Γ’ 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 Γ’ τρίμηνο

κρίνεται ως καλή καθώς :

- Οι υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. εμφανίζονται αυξημένες συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο

(30/06/2020), κατά 37.776,14 €.

-Τα χρηματικά διαθέσιμα εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των 29.952,89 €, συγκριτικά με τις

30/06/2020.

-Οι απαιτήσεις του Ν.Π.Δ.Δ. μειώθηκαν κατά 1.027,50 €, συγκριτικά με τις 30/06/2020.

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.88/2020 απόφαση του Δ. Σ. του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

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

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

Δήμου Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω:
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/09/2020

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

1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 674.226,63 € 290.735,69 € 43,12% 290.345,69 € 43,06% 99,87%
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια -   € -   € -   €
2 Ίρόσοδοι 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 € 10.300,00 € 30,21% 9.910,00 € 29,06% 96,21%
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις -   € -   € -   €
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 635.500,00 € 280.000,00 € 44,06% 280.000,00 € 44,06% 100,00%
1 Εκτακτα έσοδα 705.751,21 € 437.962,96 € 62,06% 437.962,96 € 62,06% 100,00%

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας -   € -   € -   €
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 587.252,25 € 437.895,77 € 74,57% 437.895,77 € 74,57% 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 € 67,19 € 7,96% 67,19 € 7,96% 100,00%
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 € 254.707,44 € 63,96% 254.700,00 € 63,96% 100,00%

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 393.400,00 € 254.707,44 € 64,75% 254.700,00 € 64,74% 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%

Σύνολα εσόδων 1.910.111,19 € 986.243,59 € 51,63% 985.198,65 € 51,58% 99,89%
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/09/2020

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 € 1.232.776,17 € 91,32% 774.481,60 € 57,37% 772.868,57 € 746.772,24 € 55,32% 96,42%
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.021.688,04 € 1.014.100,03 € 99,26% 660.165,92 € 64,62% 659.879,85 € 659.879,85 € 64,59% 99,96%
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 53.400,00 € 37.769,02 € 70,73% 23.779,70 € 44,53% 23.665,94 € 23.082,61 € 43,23% 97,07%
62 Παροχές τρίτων 82.850,00 € 56.375,57 € 68,05% 41.235,60 € 49,77% 41.050,60 € 15.742,20 € 19,00% 38,18%
63 Φόροι - τέλη 900,00 € 900,00 € 100,00% 65,35 € 7,26% 65,35 € 65,35 € 7,26% 100,00%
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 105.730,72 € 63.059,28 € 59,64% 23.719,22 € 22,43% 23.639,05 € 23.434,45 € 22,16% 98,80%

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση
δημοσίας πίστεως 500,00 € 500,00 € 100,00% 204,52 € 40,90% 204,52 € 204,52 € 40,90% 100,00%

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 83.902,00 € 60.072,27 € 71,60% 25.311,29 € 30,17% 24.363,26 € 24.363,26 € 29,04% 96,25%
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
68 Λοιπά Έξοδα 1.000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00%
7 Επενδύσεις 125.699,13 € 16.911,38 € 13,45% 15.775,90 € 12,55% 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και
προμήθειες παγίων 125.699,13 € 16.911,38 € 13,45% 15.775,90 € 12,55% 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%

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

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

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

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και
προβλέψεις 433.818,02 € 433.475,52 € 99,92% 299.493,80 € 69,04% 274.945,53 € 274.945,53 € 63,38% 91,80%

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 35.505,52 € 35.505,52 € 100,00% 35.505,52 € 100,00% 11.484,54 € 11.484,54 € 32,35% 32,35%
82 Αποδόσεις 398.200,00 € 397.970,00 € 99,94% 263.988,28 € 66,30% 263.460,99 € 263.460,99 € 66,16% 99,80%

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

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 112,50 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00%
9 Αποθεματικό 623,28 € 0,00% 0,00% 0,00%

Σύνολα δαπανών 1.910.111,19 € 1.683.163,07 € 88,12% 1.089.751,30 € 57,05% 1.047.814,10 € 1.021.717,77 € 53,49% 93,76%
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Τέλος προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 3ο Τρίμηνο 2020 Μεταβολή %

1 2 3 3\2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.009,90 € 3.682,75 € 2.655,25 € 72,10%
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 3.357,50 € 1.965,00 € 937,50 € 47,71%
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 1.563,57 € 1.628,92 € 1.628,92 € 100,00%
3. Λοιπές απαιτήσεις 88,83 € 88,83 € 88,83 € 100,00%
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 128.576,75 € 62.623,84 € 92.576,73 € 147,83%
1. Ταμείο -   € -   € -   €
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 128.576,75 € 62.623,84 € 92.576,73 € 147,83%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 75.152,56 € -   € -   €
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων -   € -   € -   €
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 75.152,56 € -   € -   €
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 € 42.873,35 € 80.649,49 € 188,11%
1. Προμηθευτές 35.325,79 € 29.110,05 € 67.431,21 € 231,64%
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 6.948,97 € 3.332,67 € 2.761,55 € 82,86%
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 10.301,12 € 10.301,12 € 10.301,12 € 100,00%
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 264,78 € 129,51 € 155,61 € 120,15%
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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Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ –

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Αρετούσα Μακρή, μειοψήφησε για τους κατωτέρω λόγους:

Υπάρχει υστέρηση Εσόδων και το Νομικό Πρόσωπο ουσιαστικά λειτουργεί μέσω των επιχορηγήσεων.

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων εκτελείται σε ποσοστό 17% ανά τρίμηνο και στην καλύτερη

περίπτωση στο τέλος του έτους θα έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 68%. Από τα στοιχεία του Ισολογισμού

προκύπτει μείωση των χρηματικών διαθέσιμων κατά 36.000 ευρώ σε σχέση με το τέλος του

προηγούμενου έτους 2019 και παράλληλα αύξηση των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές κατά

38.321  ευρώ (231,64%)  σε σχέση με το προηγούμενο Β΄ τρίμηνο.  Επίσης δεν γίνεται μνεία στη

στοχοθεσία και σε ποιο ποσοστό έχουν καλυφθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί στο Ο.Π.Δ.

Εν κατακλείδι η  Έκθεση του Γ΄ τριμήνου δείχνει ότι ο Π/Υ είναι μη ισοσκελισμένος και πλασματικός,

για τον λόγο δε αυτό είναι και ελλειμματικός, και θα πρέπει το Δ.Σ. του Ν.Π. να προβεί υποχρεωτικά

σε αναμόρφωση αυτού, καθόσον είναι εμφανές, 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,  ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση

ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

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

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


