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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ A  3 4 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 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 11 Δεκεμβρίου 2020

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 18:00

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 07.12.2020

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  6

Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής,  Αθανάσιος Μακροδημήτρης

(στη θέση του τακτικού μέλους Ηλία Στουραΐτη), Κωνσταντίνος Λεβαντής, Σταύρος Κρητικός,

Αρετούσα Μακρή (προσήλθε μετά τη συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων)

Απόντα μέλη  :  1

Ασπασία Αργεντίνη

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 298/2020

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

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

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

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 21118/27.11.2020 εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ’  υπ'  αριθμ.  πρωτ:  74449/29.12.2010  Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί ‘’σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές

και δημοτικές κοινότητες’’ και τις διατάξεις του Ν.3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε όπως

εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά στον

πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΟΣΟ

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ
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1. ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΛΑΥΡΙΟΥ

04/11/2020 21 463,75 € 32,25 €

2. Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ &
Κ.ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΥΡΙΟΥ

04/11/2020 2976 463,75€ 32,25€

3. ΤΣΙΩΛΗΣ ΕΥΘ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΥΡΙΟΥ
04/11/2020 16 463,75€ 32,25€

4.
ΜΑΝΚΑ ΣΤ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΧΥΤΗΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 04/11/2020 25 463,75€ 32,25€

5. ΜΑΝΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

05/11/2020 75 463,75€ 32,25€

6. ΤΣΙΑΛΤΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΣΙΤΙΣΗΣ -ΝΕΡΩΝ-
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

17/11/2020 12 392,93€ 14,66€

7. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΑΥΡΙΟΥ

17/11/2020 32 263,89€ 18,36€

8. ΑΦΟΙ ΖΑΜΠΕΛΗ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 27/11/2020 2180 479,75€ 16,25€

ΣΥΝΟΛΟ 3.455,32€ 210,52€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 334,16€

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 544,68€

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 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: 21118/27.11.2020 εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας

Λαυρεωτικής και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α
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εγκρίνει τις δαπάνες, που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής της Κοινότητας Λαυρεωτικής,

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

συνολικού ποσού 3.455,32 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε

βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 2020.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ)

Αρ. Απόφ.: 299/2020

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

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

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

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 21301/01.12.2020 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας

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

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

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΟΣΟ

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ

1 Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & Κ.
ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 2ου

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

04/11/2020 2975 463,75€ 32,25€

2 MANKA THEODHOR
STAYRO

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΛΑΥΡΙΟΥ

04/11/2020 26 463,75€ 32,25€

3 ΤΣΙΩΛΗΣ ΕΥΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΤΟ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ

04/11/2020 15 463,75€ 32,25€

4 ΘΗΒΑΙΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ 05/11/2020 342 435,75€ 16,25€

5 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 10/11/2020 1958 479,75€ 16,25€

6 ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
«ΓΕΡΜΑΝΟΣ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 10/11/2020 1 99,75€ 0,05

7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ

18/11/2020 93 323,83€ 10,97€

8 ΚΟΥΡΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΘΛΗΣΗΣ 18/11/2020 74 347,82€ 11,78€

9 ΚΟΥΡΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΕ ΤΕΝΙΣ 19/11/2020 75 148,73€ 0,07

10 ΚΟΥΡΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20/11/2020 140 208,69€ 14,51€

11 ΔΕΔΔΗΕ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΜΕ Α.Π 16416897

19/11/2020 71695/2018 30,29€
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12 ΣΕΜΠΡΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ

26/11/2020 6 173,91€ 12,09€

13 ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 27/11/2020 3616 89,95€ 0,05

14 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΞΩΔΙΚΟΥ 01/12/2020 454 90,48€ 0,04

ΣΥΝΟΛΟ 3.820,20€ 178,81€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,99€

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 179,80 €

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:

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

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

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016

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

πάγιας προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου

- την αρ. πρωτ: 21301/01.12.2020 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

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

εισηγητικό μέρος της παρούσας, από την υπόλογο υπάλληλο, Αναστασία Καραγιώργου,  συνολικού

ποσού 3.820,20 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των

αντίστοιχων πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Λαυρεωτικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’ για το έργο ‘’ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ’’

Αρ. Απόφ.: 300/2020

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

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

περί «έγκρισης των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του

Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’ για το έργο ‘’ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ’’», έθεσε υπόψη των μελών
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της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την υπ’  αριθμ.255/2020  προηγούμενη απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής είχε εγκριθεί το σχέδιο της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’  απέστειλε εκ νέου το σχέδιο της

προγραμματικής σύμβασης, λόγω τροποποίησης του αντικειμένου αυτής με ενσωμάτωση ενός

πρώιμου σταδίου.  Ως εκ τούτου,  η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το νέο σχέδιο της

προγραμματικής σύμβασης.

Ακολούθως,  ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

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

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

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

άρθρου 12 του ν. 4412/2016…».

2.  Την αριθμ.219/2020  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της εταιρεία «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε -

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» για την πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης

στο Δήμο Λαυρεωτικής και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος α)  να κάνει όλες τις απαραίτητες

διαβουλεύσεις με τη Διοίκηση του Αναπτυξιακού Οργανισμού – ΕΔΥΗΜΟΣ Α.Ε. προκειμένου να

συνταχθεί ένα σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με θέμα «Διοικητική Υποστήριξη στο Δήμο Λαυρίου

για την άσκηση αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης» β) να καταρτιστεί ένα σχέδιο προγραμματικής

συμφωνίας βάσει όλων των προβλέψεων του νόμου».

3. Το με αριθμ.4 /28-09-2020 Πρακτικό Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», με το

οποίο εξουσιοδοτήθηκε η Διευθύνουσα Σύμβουλος α) ) να κάνει όλες τις απαραίτητες διαβουλεύσεις

με το Δήμο Λαυρίου προκειμένου να συνταχθεί ένα σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με θέμα

«Διοικητική Υποστήριξη στο Δήμο Λαυρίου για την άσκηση αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης» β) να

καταρτιστεί ένα σχέδιο προγραμματικής συμφωνίας βάσει όλων των προβλέψεων του νόμου».

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

της σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για το έργο  «Διοικητική Υποστήριξη

στο Δήμο Λαυρίου για την άσκηση αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης- ΥΔΟΜ».

Συγκεκριμένα, από την 1.11.2020, σε κάθε Δήμο συστήνεται και λειτουργεί υποχρεωτικά

Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ).  Οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος

στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό,

έναν χωροτάκτη πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο

μηχανικό. Ο χωροτάκτης πολεοδόμος μηχανικός μπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από

αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία και ο

αγρονόμος τοπογράφος από πολιτικό μηχανικό. Στην στελέχωση δε, προσμετράται το πάσης φύσεως
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απασχολούμενο προσωπικό, ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας του, συμπεριλαμβανόμενου του

προσωπικού που θα απασχολήσει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός προκειμένου να υποστηρίξει

διοικητικά το Δήμο Λαυρίου στη λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης.

 Ο προϋπολογισμός της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 153.995,10  ευρώ,  το οποίο

αναλύεται ως:

Κατηγορία εργασιών Κόστος

Οργάνωση/Σχεδιασμός 873,44 €

 Διοικητική Υποστήριξη 121.781,28 €

 Απολογισμός 1.539,95 €

ΣΥΝΟΛΟ 124.189,60 €

Φ.Π.Α. 24% 29.805,50 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 153.995,10 €

Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-

6737.007 των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020 και 2021.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι δεκατέσσερις (14) μήνες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα

που ακολουθεί:

Κατηγορίες
Εργασιών

1ΟΣ  2ΟΣ 3ΟΣ  4ΟΣ  5ΟΣ  6ΟΣ  7ΟΣ  8ΟΣ  9ΟΣ  10ΟΣ  11ΟΣ  12ΟΣ  13ΟΣ  14ΟΣ

Οργάνωση/
Σχεδιασμός

……

Διοικητική
Υποστήριξη

…. ….. ….. ….. ….. …… …… ….. ….. ……. …… …… …… …………

Απολογισμός ……..

Σύνολο 14
ΜΗΝΕΣ

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

των όρων της προγραμματικής σύμβασης και τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών του

Δήμου για τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- την αριθμ.219/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

- το αριθμ.4/28.9.2020 πρακτικό του ΔΣ του Αναπτυξιακού Οργανισμού ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’

- το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και τα παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτού

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

Α. Ανακαλεί την προηγούμενη υπ’  αριθμ.255/2020  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Λαυρεωτικής,

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

Σύμβασης και των παραρτημάτων Ι και ΙΙ,   μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Αναπτυξιακού

Οργανισμού ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’ , με σκοπό τη «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ».

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:

    - Πρώτο μέλος: Σταύρος Ρόζης με αναπληρωματικό μέλος τον Χαράλαμπο Ζαγουρή

    - Δεύτερο μέλος: Δήμητρα Πάλλη, με αναπληρωματικό μέλος τον Ιωάννη Αδάμη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Τίτλος έργου:

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

 ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»

2. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ –                    2020
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ  ΕΡΓΟ:
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΟΜΗΣΗΣ»

Στην Αθήνα σήμερα …………………, ημέρα ………………. οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι :

ð Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» (με αριθμό ΓΕΜΗ 155877103000, ο οποίος
εδρεύει στη Λεωφ. Μαραθώνος, Θέση «Οινοποιείο», Πικέρμι, Τ.Κ. 19009 και  εκπροσωπείται
νόμιμα από την Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής Παρασκευή Τατούλη, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 1/11-08-2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

ð Το Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία  «Δήμος Λαυρεωτικής»  (Ο.Τ.Α.  α΄ βαθμού),  που εδρεύει στο
Λαύριο,  Κουντουριώτη 1,  Λιμάνι Λαυρίου  και εκπροσωπείται  νόμιμα από το 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 Λαυρεωτικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής».

· Του ν.  4412/2016  (Α’  147)  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

· Των άρθρων 2-4 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020) για τη «Στρατηγική αναπτυξιακή
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

· Την εγκύκλιο 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης
του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Κοινοποίηση διατάξεων των ν.4674/2020 (Α΄53) και ν. 4690/2020 (Α΄104).

· Το άρθρο 376 του ν.4700/2020 σχετικά με την «Πλήρη άσκηση αρμοδιοτήτων Τεχνικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης από τους ΟΤΑ α ΄βαθμού»

· Το άρθρο 43  του ν.  4735/2020 (ΦΕΚ Α 197/12-10-2020)  σχετικά με τις «Υπηρεσίες Δόμησης
ΥΔΟΜ»

· Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

· Του ν.  4129/2013  (Α’  52)  «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει .

· Του Ν.  4700/2020  (Α΄ 127)  «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα
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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».

· Το υπ’ αριθμ. ……………….. ΦΕΚ που αφορά στην έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λαυρεωτικής.

· Την από 7-8-2020  σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός
Οργανισμός ΟΤΑ Α.Ε.» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»
(Αρ. ΓΕΜΗ 155877103000).

· Το από 28-09-2020  υπ’  αριθμ.  4  Πρακτικό Δ.Σ.  του Αναπτυξιακού Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», με το οποίο εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
και Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας.

και έχοντας υπόψη:

ü Τη με αριθμ.  Απόφ.  219/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής
(ΑΔΑ ΨΛΓΔΩΛ1-1ΗΓ),  με την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος α)  να κάνει όλες τις
απαραίτητες διαβουλεύσεις με τη Διοίκηση του Αναπτυξιακού Οργανισμού – ΕΔΥΗΜΟΣ
Α.Ε. προκειμένου να συνταχθεί ένα σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με θέμα «Διοικητική
Υποστήριξη στο Δήμο Λαυρεωτικής για την άσκηση αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης» β)
να καταρτιστεί ένα σχέδιο προγραμματικής συμφωνίας βάσει όλων των προβλέψεων του
νόμου».

ü Το με αριθμ. Πρωτ. 4 /28-09-2020 Πρακτικό Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΕΥΔΗΜΟΣ
Α.Ε.»,  με το οποίο εξουσιοδοτήθηκε η Διευθύνουσα Σύμβουλος α)  )  να κάνει όλες τις
απαραίτητες διαβουλεύσεις με το Δήμο Λαυρεωτικής προκειμένου να συνταχθεί ένα
σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με θέμα «Διοικητική Υποστήριξη στο Δήμο Λαυρεωτικής
για την άσκηση αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης» β) να καταρτιστεί ένα σχέδιο
προγραμματικής συμφωνίας βάσει όλων των προβλέψεων του νόμου».

ü Τη με αριθμό ………………… απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία διαπιστώνεται
η αδυναμία του Δήμου Λαυρεωτικής να στελεχώσει επαρκώς και με βάσει τις προβλέψεις
του νόμου Υπηρεσία Δόμησης και με την οποία αιτείται διοικητικής υποστήριξης από τον
Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»

ü Το με αριθμ. 4/28-09-2020 Πρακτικό Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. ,
με το οποίο αποδέχεται τη συνεργασία με το Δήμο Λαυρεωτικής σχετικά με το έργο
«Διοικητική Υποστήριξη στο Δήμο Λαυρεωτικής για την άσκηση αρμοδιοτήτων υπηρεσίας
δόμησης».

ü Το με αριθμό 100061718  εγγραφής του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

ü Το υπ’  αριθμ.  04/28-09-2020  πρακτικό του Δ.Σ.  του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.,  με το οποίο
εγκρίθηκε η σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την πλήρωση της θέσης
Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως ο νόμος προβλέπει.
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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 Λαυρεωτικής  με
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης.

ü Την υπ.  Αριθμ……../2020  (ΑΔΑ…………)  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου
Λαυρεωτικής.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για το έργο
«Διοικητική Υποστήριξη στο Δήμο Λαυρεωτικής για την άσκηση αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης-
ΥΔΟΜ». Συγκεκριμένα, από την 1.11.2020, σε κάθε Δήμο συστήνεται και λειτουργεί υποχρεωτικά
Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ).  Οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος
στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό,
έναν χωροτάκτη πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο
μηχανικό. Ο χωροτάκτης πολεοδόμος μηχανικός μπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από
αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία και ο
αγρονόμος τοπογράφος από πολιτικό μηχανικό. Στην στελέχωση δε, προσμετράται το πάσης φύσεως
απασχολούμενο προσωπικό, ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας του, συμπεριλαμβανόμενου του
προσωπικού που θα απασχολήσει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός προκειμένου να υποστηρίξει
διοικητικά το Δήμο Λαυρεωτικής στη λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης.

2. Σκοπός του έργου είναι η παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Δήμο Λαυρεωτικής με ταυτόχρονη
εξασφάλιση του απαιτούμενου καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να λειτουργήσει
επιτυχώς η ΥΔΟΜ Λαυρεωτικής,  με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την
εξυπηρέτηση του πολίτη, σύμφωνα πάντοτε με την διατήρηση της αρχής της Οικονομικότητας,
δεδομένου του κόστους στην οικονομία από την υπερτροφία της γραφειοκρατίας και ταυτόχρονα το
θετικό πρόσημο της εγγύτητας των υπηρεσιών πάσης φάσης στον πολίτη και στην μεγέθυνση της
τοπικής οικονομίας.

3.  Η παροχή διοικητικής υποστήριξης θα υλοποιηθεί ως  περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

4.Κατά το πρώτο τετράμηνο από την υπογραφή της παρούσας, η διοικητική υποστήριξη θα έχει ως
αντικείμενο την υποβοήθηση του Δήμου Λαυρεωτικής να μεταφέρει τους απαιτούμενους φακέλους
από την ΥΔΟΜ Μαρκοπούλου στην υπό σύσταση ΥΔΟΜ Λαυρεωτικής, την αρχειοθέτηση, την
ψηφιοποίηση και την εν γένει οργάνωση της υπό σύσταση υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την «Διοικητική Υποστήριξη στο Δήμο Λαυρεωτικής για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
Υπηρεσίας Δόμησης». Τόπος παροχής του έργου θα είναι συγκεκριμένο γραφείο που θα υποδείξει ο
Δήμος Λαυρεωτικής και τα γραφεία της έδρας του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. στη
Λεωφόρο Μαραθώνος 21ο χλμ, Τ.Κ. 19009.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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1. Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα τριών
χιλιάδων  εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ  (€ 153.995,10), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
που αναλογεί. O προϋπολογισμός των επιμέρους εργασιών αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Το έργο  χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής  (ΚΑΕ ………………..   ).

3.  Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του
Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής στο όνομα του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.  Το έργο θα ανατεθεί από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α και θα εκτελεστεί
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

2.   Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό των
εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση
ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος του Δήμου Λαυρεωτικής για τη χρηματοδότηση του έργου.

3. Ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν ευθύνεται έναντι  άλλων προσώπων που δύνανται να εγείρουν αξιώσεις
από τον Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται έως
δεκατέσσερις μήνες (14) μήνες.

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη
συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής
Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.
4. Το έργο θα παραδοθεί κατά τμήματα σε μηνιαία βάση.
5.  Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του
Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής στο όνομα του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ», σύμφωνα με τα στάδια υλοποίησης του έργου, ήτοι σε μηνιαία βάση.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α. Ο Δήμος Λαυρεωτικής αναλαμβάνει :

1. Τη χρηματοδότηση του προγράμματος όπως προβλέπεται στα λοιπά άρθρα της παρούσης.
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2. Να ορίσει τους εκπροσώπους της με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 8.

3. Να παραχωρήσει γραφείο στην έδρα του Δήμου για τη διοικητική υποστήριξη.

Β.   Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει:

4. Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο.
5. Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό  προκειμένου να διασφαλιστεί η

αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, στις προβλεπόμενες
ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

6. Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο,  που χρειάζεται ,  καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα
διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του
έργου.

7. Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του  έργου
8. Να ορίσει τον εκπρόσωπο του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

του άρθρου 8.
9. Να παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από υπάλληλό

του.
10. Να αποστέλλει  στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Λαυρεωτικής  κάθε πιστοποίηση

δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση του ιδίου με επισυναπτόμενα τα
τιμολόγια και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3)
αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

ΆΡΘΡΟ 7:  ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

üΟ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, για τη
μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση της διοικητικής υποστήριξης.

ü Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του και
γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου
και την από αυτόν απορρόφηση των πιστώσεων.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1.  Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης,  αποτελούμενη από τρία (3)  μέλη,  τα οποία είναι:  α)  δύο (2)  εκπρόσωποι του
Δήμου  Λαυρεωτικής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Λαυρεωτικής,  β) ένας  (1) εκπρόσωπος του ΕΥΔΗΜΟΥ Ο.Τ.Α.Α.Ε
2.  Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής.

3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους
αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού
– πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση
της προγραμματικής σύμβασης
γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση του προγράμματος
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δ) εισηγείται αιτιολογημένα στην Οικονομική Επιτροπή για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της
προγραμματικής σύμβασης.

4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου της και
με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά
μέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από  την ημερομηνία συνεδρίασης.

5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω
και ένα τακτικό μέλος της.

6  Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  ή στα γραφεία του Δήμου
Λαυρεωτικής όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της ή με τηλεδιάσκεψη. Κατά
τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά
μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου των μελών της.  Η Επιτροπή
αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της

7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή
ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει

8.  Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών
εκτελεί υπάλληλος του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν
την τροποποίηση.  Για την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των
συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση.

2.Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης δεν
επιτρέπονται.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

1.  Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2.  Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων,  παρέχει
στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των
αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να
εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης
προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 11 :  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων
της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
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ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη
αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται  σε οκτώ (8) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε
συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατηγορίες εργασιών Ποσοστό Κόστος

1 Οργάνωση/Σχεδιασμός 0,70% 873,44 €
2  Διοικητική Υποστήριξη 98,06% 121.781,28 €
3  Απολογισμός 1,24% 1.539,95 €

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 124.189,60 €
ΦΠΑ 24,00% 29.805,50 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 153.995,10 €
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Α/Α ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

Μηνιαίο
άμεσο
κόστος
κέντρου
δαπάνης

Συντελεστής
έμμεσων
δαπανών
(Γενικά
έξοδα
λειτουργίας
% του
μηνιαίου
άμεσου
κόστους)

Έμμεσες
δαπάνες
(Γενικά
έξοδα
λειτουργίας
ανά κέντρο
κόστους

Συνολικό
μηνιαίο
κόστος
κέντρου
δαπάνης

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνολικό
κόστος ανά

κέντρο
δαπάνης

Οργάνωση/Σχεδι
ασμός

 Διοικητική
Υποστήριξη Απολογισμός Οργάνωση/Σχεδιασ

μός

 Διοικητική
Υποστήριξη Απολογισμός

1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 624,00 € 6 37,44 € 661,44 € 1,00 12,00 2,00 661,44 € 7.937,28 € 1.322,88 € 9.921,60 €

2
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1.500,00 € 6 90,00 € 1.590,00 € 14,00 0,00 € 22.260,00 € 0,00 € 22.260,00 €

3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.500,00 € 6 90,00 € 1.590,00 € 14,00 0,00 € 22.260,00 € 0,00 € 22.260,00 €

4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.500,00 € 6 90,00 € 1.590,00 € 14,00 0,00 € 22.260,00 € 0,00 € 22.260,00 €

5 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.500,00 € 6 90,00 € 1.590,00 € 14,00 0,00 € 22.260,00 € 0,00 € 22.260,00 €

6 ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1.500,00 € 6 90,00 € 1.590,00 € 14,00 0,00 € 22.260,00 € 0,00 € 22.260,00 €

#### ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 200,00 € 6 12,00 € 212,00 € 1,00 12,00 1,00 212,00 € 2.544,00 € 212,00 € 2.968,00 €

Συνολικό κόστος δαπανών 8.324,00 € 8.823,44 € 2,00 94,00 3,00 873,44 € 121.781,28 € 26.470,32 € 124.189,60 €

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
Φ.Π.Α. 24% Φ.Π.Α. 24% 29.805,50

ΣΥΝΟΛΟ 153,995,104€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Κατηγορίες
Εργασιών

1ΟΣ 2ΟΣ 3ΟΣ 4ΟΣ 5ΟΣ 6ΟΣ 7ΟΣ 8ΟΣ 9ΟΣ 10ΟΣ 11ΟΣ 12ΟΣ 13ΟΣ 14ΟΣ

Οργάνωση/
Σχεδιασμός

……

Διοικητική
Υποστήριξη

…. ….. ….. ….. ….. …… …… ….. ….. ……. …… …… …… …………

Απολογισμός ……..

Σύνολο 14
ΜΗΝΕΣ
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 3.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του

δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε δημότες

του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών

Αρ. Απόφ.: 301/2020

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

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

διάταξης περί «έγκρισης δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 3.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733

του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε δημότες

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

Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως,  λόγω της ανάγκης καταβολής των

χρηματικών βοηθημάτων σε δημότες για τους οποίους το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι

πληρούν τις προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με την παρ.  3  του άρθρου 75  του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την

ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

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

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος,  το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην

ημερήσια διάταξη,  προκειμένου να χορηγηθούν τα βοηθήματα σε δημότες,  οι οποίοι

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα

μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως,  ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

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

«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –  Πρόγραμμα

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

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

τους διατάκτες»

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

4. Την υπ’ αριθμ. 114/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με θέμα «έγκριση

χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών»
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Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα

με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019, το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της

παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «Στην τελευταία

αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής

επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης».

Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται η λήψη απόφασης προκειμένου να εξειδικευθεί η

πίστωση ποσού 3.000,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο δημοτικό προϋπολογισμό

οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» και

με ΚΑ 00-6733 για την καταβολή συνολικού ποσού 3.000,00 ευρώ, το οποίο αφορά ειδικότερα:

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

- Ποσό: 1.000,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Μ.Ν.. του Π.

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

- Ποσό: 500,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Π.Κ. του Γ.

- Ποσό: 500,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Ε.Κ. του Στ.

Για τους οποίους πληρούνται οι προϋποθέσεις για παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας,

σύμφωνα με τις εκθέσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής και την υπ’

αριθμ.1142020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006

- Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019

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

- Την υπ’ αριθμ.114/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και τις συνημμένες

εισηγήσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας

- Την υπάρχουσα πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2020

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Tην εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00-6733

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

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους κάτωθι:

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

- Ποσό: 1.000,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Μ.Ν.. του Π.
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- Ποσό: 500,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Π. Α. του Μ.

- Ποσό: 500,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Π.Κ. του Γ.

- Ποσό: 500,00 ευρώ, χρηματικό βοήθημα σε Ε.Κ. του Στ.

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 πρόσληψης προσωπικού δέκα (10) ατόμων για περίοδο 4 μηνών με

αποκλειστική ενασχόληση ως πλήρωμα απορριμματοφόρου καθαριότητας στα πλαίσια της

λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Αρ. Απόφ.: 302/2020

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

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

διάταξης περί «πρόσληψης προσωπικού δέκα (10) ατόμων για περίοδο 4 μηνών με αποκλειστική

ενασχόληση ως πλήρωμα απορριμματοφόρου καθαριότητας στα πλαίσια της λήψης μέτρων

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως, λόγω των υπηρεσιακών αναγκών που ανέκυψαν στην

Υπηρεσία Καθαριότητας για υπαλλήλους ειδικότητας Εργατών Καθαριότητας (πλήρωμα

απορριμματοφόρων).

Σύμφωνα με την παρ.  3  του άρθρου 75  του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την

ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

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

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος,  το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην

ημερήσια διάταξη, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας

Καθαριότητας.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα

μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως,  ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

 Με το άρθρο 74 (Διατάξεις για την αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19 από τος ΟΤΑ) του Ν.

4745/20, ΦΕΚ-214 Α/6-11-20, ορίζεται ότι: “1. Η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης
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Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4682/2020 (Α'

76) διατηρείται σε ισχύ έως τις 28.2.2021”.

Το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών

Υπηρεσιών,  απέστειλε την αριθμ.  πρωτ:  21995/11.12.2020 εισήγηση στην οποία αναφέρονται τα

ακόλουθα:

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 10 παρ.3  της από 11.3.2020 ΠΝΠ  ( Α΄55), η οποία  κυρώθηκε

με  το άρθρο δεύτερο του Ν 4682/2020 (Α΄76) και διατηρείται σε ισχύ έως τις 28.2.2021 η πρόσληψη

προσωπικού στους δήμους, στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης απειλής της δημόσιας υγείας,

σύμφωνα με το άρθρο 212 του Ν. 3584/2007(Α΄143) και το άρθρο 20 του Ν 2190/1994 (Α΄28).

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.  Ότι η πρόσληψη του προσωπικού  δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ

280 Α').

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

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

3.Την υπ΄αριθμ 21994/11-12/2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας ότι υπάρχει διαθέσιμη

πίστωση.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης και

σχηματίστηκε με την συνένωση των προ υπαρχόντων δήμων Λαυρεωτικής, Κερατέας και της

κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, έχει έκταση  176.87 τ.χλμ και  πληθυσμό  24.545 κατοίκους, ενώ  η

δημοτική ενότητα Κερατέας  περιλαμβάνει   57 εκτός σχεδίου οικισμούς.

 Προκειμένου λοιπόν να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο καθαριότητας στην περιοχή του

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

απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων και λόγω των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από

τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοιού COVID-19, είναι απαραίτητη η πρόσληψη 10 ατόμων

κατηγορίας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Πλήρωμα Απορριμματοφόρου)  με σύμβαση εργασίας

ορισμένου χρόνου (4) μηνών, ώστε να προστατευτεί  αποτελεσματικά το υπέρτατο αγαθό της υγείας

των κατοίκων της περιοχής , με σκοπό  να μη  διακινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

Με βάση  τα ανωτέρω  καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

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

με το άρθρο 24 της από 14.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/14.03.2020, τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 37 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’): «…Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος

κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με

απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει

τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης
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Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α' 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου

1  του ν.  3812/2009  (Α'  234),  μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4)  μήνες.  Οι κατά το

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

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

Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.  3584/2007,  Α΄ 143)  και της περ.  ιε'  της παρ.  2  του άρθρου 1  του ν.

3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην

παρ.  1  του άρθρου 5  του π.δ.  164/2004  (Α΄ 134).  Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των

συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον

προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική

εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο

δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του. Για το

προσωπικό της παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α΄ 55)…»

Το κόστος μισθοδοσίας θα βαρύνει το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020

στους ΚΑ δαπανών 20-6041.001 ‘’τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού’’ και 20-6054.001

‘’εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ’’,  καθώς και τους αντίστοιχους ΚΑ δαπανών του υπό

έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

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

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

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

κορωνοϊού COVID-19.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

- το άρθρο 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 21/Α/06.11.2020),

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

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

- την αριθμ. πρωτ: 21995/11.12.2020 εισήγηση του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού &

Διοικητικής Μέριμνας,

- την υπ’ αριθμ 21994/11.12.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

- τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής 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
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Α. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού δέκα (10) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,  για περίοδο τεσσάρων (4)  μηνών με αποκλειστική

ενασχόληση ως πλήρωμα απορριμματοφόρου καθαριότητας στα πλαίσια της λήψης μέτρων

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Β. Το κόστος μισθοδοσίας θα βαρύνει το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 στους

ΚΑ δαπανών 20-6041.001 ‘’τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού’’ και 20-6054.001

‘’εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ’’,  καθώς και τους αντίστοιχους ΚΑ δαπανών του υπό

έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

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

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους

2020

Αρ. Απόφ.: 303/2020

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

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

διάταξης περί «εισήγησης 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού

έτους 2020», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής το από 07.12.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα:

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

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

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

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

Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Με τις   υπ’ αριθ. 19/2020, 34/2020, 44/2020, 54/2020, 55/2020, 71/2020, 84/20, 96/2020 και

97/2020 Αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν η 1η έως και η 9η  τροποποίηση   του

προϋπολογισμού έτους 2020.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει:

         Α. για την  αποδοχή  ποσού    101.375,44 που αφορά  έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων προς

κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω   covid-19 σύμφωνα με  την 79903/ 20.11.2020 απόφαση του ΥΠΕΣ.

Β. για την έγκριση της 10ης Αναμόρφωσης  με τις εξής απαιτούμενες   μεταβολές:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

10η Αναμόρφωση Π/Υ 2020

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 27.036,48

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

Τακτικός Προϋπολογισμός

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 1 1211.012 Επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την  101.375,44 0,00
αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19

 2 1211.013 Επιχ/ση για κάλυψη  μισθοδοσίας προσωπικού   2.113,00 0,00
καθαριότητας σχολ.μονάδων

103.488,44

2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 3 0,00 00-6117.009 Αμοιβή ορκωτών εκτιμητών 1.900,00

 4 0,00 00-6117.013 Αμοιβή μικροβιολογικού εργαστηρίου για τεστ covid 5.000,00

 5 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  42.280,22
συμβιβαστικών πράξεων

 6 0,00 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.000,00

 7 0,00 00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ 13.063,76

 8 0,00 00-6737.007 Προγρ συμβ με την ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ για στελέχωση προσωπικού 12.000,00
πολεοδομικού γραφείου Δήμου   Λαυρεωτικής

 9 0,00 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.000,00

 10 0,00 20-6233.002 Εκμίσθωση μηχανημάτων έργων 3.500,00
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 11 0,00 20-6414.001 Φόρτωση & μεταφορά μη επικ.στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Φυλής 24.800,00

 12 0,00 20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για 25.000,00
απορρίμματα

 13 0,00 30-6142.004 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για προετοιμασία φακέλου προς  1.200,00
υποβολή  στην πρόσκληση  ΑΤΟ3<< ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023>> .

 14 0,00 30-6142.005 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για προετοιμασία φακέλου προς  1.200,00
υποβολή  στην πρόσκληση  ΑΤΟ6 << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023>> .

 15 0,00 30-6142.006 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για προετοιμασία φακέλου προς  1.200,00
υποβολή  στην πρόσκληση  ΑΤΟ8 << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023>> .

 16 0,00 30-6142.007 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για προετοιμασία φακέλου προς  1.200,00
υποβολή  στην πρόσκληση  ΑΤΟ9 << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023>> .

 17 0,00 30-6142.008 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για προετοιμασία φακέλου προς  1.200,00
υποβολή  στην πρόσκληση  ΑΤ10 << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023>> .

 18 0,00 30-6142.009 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για προετοιμασία φακέλου προς  1.200,00
υποβολή  στην πρόσκληση  ΑΤ12 << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023>> .

 19 0,00 30-6142.010 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για προετοιμασία φακέλου προς  1.200,00
υποβολή  στην πρόσκληση  ΑΤ04 << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023>> .

 20 0,00 30-6142.011 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για προετοιμασία φακέλου προς  1.200,00
υποβολή  στην πρόσκληση  ΑΤ11 << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023>> .

139.143,98

3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 21 0,00 00-6311. Φόροι τόκων -2.500,00

 22 0,00 00-6711.016 Επιχορήγηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ -555,54

 23 0,00 00-6821.004 Παράβολα κτηματολογίου -1.000,00

 24 0,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -2.500,00

 25 0,00 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων -200,00

 26 0,00 15-6021.005 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου -2.800,00

 27 0,00 15-6052.002 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ καθαριστριών σχολείων -3.000,00
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 28 0,00 15-6644.002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες -7.000,00

 29 0,00 20-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού)-16.100,00

-35.655,54

Σύνολα Τακτικός Προυπολογισμός 103.488,44 103.488,44

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 103.488,44 103.488,44
 :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 27.036,48

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 27.036,48
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 103.488,44

 ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 139.143,98

 ΕΞΟΔΑ (-) : -35.655,54

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

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
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Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό

των 63.136.054,82 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2020, ισοσκελίζοντας  με το σύνολο των

προβλεπόμενων δαπανών. Το αποθεματικό παραμένει  στο ποσό των  27.036,48 ευρώ.

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

σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

40 του Ν.4735/2020,

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

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

Οικονομικών και Εσωτερικών

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

Β7Δ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020 και την αριθμ.

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

οποία επικυρώθηκε

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

η 1η τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

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

η 2η τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

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

η 3η τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

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

η 4η τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

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

η 5η τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

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

η 6η τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

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

η 7η τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

- την υπ’ αριθμ.96/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε

η 8η τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

- την υπ’ αριθμ.97/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε

η 9η τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020

- την από 07.12.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 28 από 201

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει κατά πλειοψηφ ία

Α.  Την αποδοχή ποσού 101.375,44  ευρώ,  το οποίο αφορά έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της

χώρας προς κάλυψη των έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την

εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με  την αριθμ. πρωτ: 79903/ 20.11.2020 απόφαση του

ΥΠ.ΕΣ.

Β.  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της δέκατης (10ης) αναμόρφωσης του

Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρεται

κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

10η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 27.036,48

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

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 1 1211.012 Επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την  101.375,44 0,00
αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19

 2 1211.013 Επιχ/ση για κάλυψη  μισθοδοσίας προσωπικού   2.113,00 0,00
καθαριότητας σχολ.μονάδων

103.488,44

2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 3 0,00 00-6117.009 Αμοιβή ορκωτών εκτιμητών 1.900,00

 4 0,00 00-6117.013 Αμοιβή μικροβιολογικού εργαστηρίου για τεστ covid 5.000,00

 5 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  42.280,22
συμβιβαστικών πράξεων

 6 0,00 00-6515.001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.000,00

 7 0,00 00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ 13.063,76

 8 0,00 00-6737.007 Προγρ συμβ με την ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ για στελέχωση προσωπικού 12.000,00
πολεοδομικού γραφείου Δήμου   Λαυρεωτικής

 9 0,00 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.000,00

 10 0,00 20-6233.002 Εκμίσθωση μηχανημάτων έργων 3.500,00
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 11 0,00 20-6414.001 Φόρτωση & μεταφορά μη επικ.στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ 24.800,00
Φυλής

 12 0,00 20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για 25.000,00
απορρίμματα

 13 0,00 30-6142.004 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για προετοιμασία φακέλου προς  1.200,00
υποβολή  στην πρόσκληση  ΑΤΟ3<< ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-
2023>> .

 14 0,00 30-6142.005 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για προετοιμασία φακέλου προς  1.200,00
υποβολή  στην πρόσκληση  ΑΤΟ6 << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-
2023>> .

 15 0,00 30-6142.006 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για προετοιμασία φακέλου προς  1.200,00
υποβολή  στην πρόσκληση  ΑΤΟ8 << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-
2023>> .

 16 0,00 30-6142.007 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για προετοιμασία φακέλου προς  1.200,00
υποβολή  στην πρόσκληση  ΑΤΟ9 << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-
2023>> .

 17 0,00 30-6142.008 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για προετοιμασία φακέλου προς  1.200,00
υποβολή  στην πρόσκληση  ΑΤ10 << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-
2023>> .

 18 0,00 30-6142.009 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για προετοιμασία φακέλου προς  1.200,00
υποβολή  στην πρόσκληση  ΑΤ12 << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-
2023>> .

 19 0,00 30-6142.010 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για προετοιμασία φακέλου προς  1.200,00
υποβολή  στην πρόσκληση  ΑΤ04 << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-
2023>> .

 20 0,00 30-6142.011 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για προετοιμασία φακέλου προς  1.200,00
υποβολή  στην πρόσκληση  ΑΤ11 << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-
2023>> .

139.143,98

3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 21 0,00 00-6311. Φόροι τόκων -2.500,00

 22 0,00 00-6711.016 Επιχορήγηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ -555,54
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 23 0,00 00-6821.004 Παράβολα κτηματολογίου -1.000,00

 24 0,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -2.500,00

 25 0,00 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων -200,00

 26 0,00 15-6021.005 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου -2.800,00

 27 0,00 15-6052.002 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ καθαριστριών σχολείων -3.000,00

 28 0,00 15-6644.002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές αναγκες -7.000,00

 29 0,00 20-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου -16.100,00
προσωπικού)

-35.655,54

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 103.488,44 103.488,44
 :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 27.036,48

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 27.036,48
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 103.488,44

 ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 139.143,98

 ΕΞΟΔΑ (-) : -35.655,54

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
 (+/-) :

ΤΕΛΙΚΟ 27.036,48
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την 10η αναμόρφωση παραμένει αμετάβλητο, στο

ποσό των 27.036,48 ευρώ.

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

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Αρετούσα Μακρή, μειοψήφησε και επιφυλάχθηκε να εκφράσει τις απόψεις της κατά

τη συζήτηση του θέματος αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Λαυρεωτικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού  ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για το έργο

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ,  ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ “ΕΥΤΕΡΠΗ”, ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ ΚΑΙ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» και έγκρισης των όρων αυτής

Αρ. Απόφ.: 304/2020

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. για το έργο  ‘’ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΛΑΥΡΙΟΥ, ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ “ΕΥΤΕΡΠΗ”, ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ’’ 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 30-7413.077

4. Την υπ’ αριθμ. 97/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η

9η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και προστέθηκαν οι ΚΑ

δαπανών 00-6737.009, 00-6737.011 και 00-6737.012
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Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο προϋπολογισμός

της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 124.620,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

24%.

Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής.

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.

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

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  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

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

Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’, με αντικείμενο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ “ΕΥΤΕΡΠΗ”,

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ.

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:
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Α’ μέλος: Δήμητρα Πάλλη, Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, με αναπληρωματικό μέλος τον Ιωάννη Αδάμη,

Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο.

Β’  μέλος:  Μαρία Ζωή Παπαθανάση,  υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  με

αναπληρωματικό μέλος τον Φώτιο Γκίκα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

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

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Αρετούσα Μακρή, μειοψήφησε διότι διαφωνεί με τη λογική των αναθέσεων με τη

μορφή προγραμματικών συμβάσεων στον Αναπτυξιακό Οργανισμό ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Τίτλος:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ “ΕΥΤΕΡΠΗ”,  ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΡΙΚΗΣ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»

ΑΘΗΝΑ –                    2020
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ “ΕΥΤΕΡΠΗ”,  ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ »

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 Λαυρεωτικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής».

· Του ν.  4412/2016  (Α’  147)  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

· Των άρθρων 2-4 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020) για τη «Στρατηγική αναπτυξιακή
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

· Την εγκύκλιο 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης
του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Κοινοποίηση διατάξεων των ν.4674/2020 (Α΄53) και ν. 4690/2020 (Α΄104).

· Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

· Του ν.  4129/2013  (Α’  52)  «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει .

· Του Ν.  4700/2020  (Α΄ 127)  «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις.
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· Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)  –  δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει

· Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

· Του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού».

· Το υπ’ αριθμ. ……………….. ΦΕΚ που αφορά στην έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λαυρεωτικής.

· Την από 7-8-2020  σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός
Οργανισμός ΟΤΑ Α.Ε.» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»
(Αρ. ΓΕΜΗ 155877103000).

· Το από 28-09-2020  υπ’  αριθμ.  2  Πρακτικό Γ.Σ.  του Αναπτυξιακού Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», με το οποίο εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
και Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, συστάθηκε η Τεχνική Υπηρεσία, με προϊστάμενο και
στελέχη όπως ο νόμος ορίζει.

και έχοντας υπόψη:

ü Το υπ.  αρ.  ……………….έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής
σύμφωνα με το οποίο δε δύναται στην παρούσα φάση να εκπονήσει την εν λόγω μελέτη.

ü To υπ. Αρ. ……………………έγγραφο του Δήμου Λαυρεωτικής προς τον Αναπτυξιακό
Οργανισμό για την υποβολή πρότασης συνεργασίας για το παρόν έργο και την υποβολή
σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.

ü Το με αριθμ.  Πρωτ.  36/17.11.2020  έγγραφο της Διευθύνουσας Συμβούλου  του
Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», με το οποίο διαβιβάζεται από τις Τεχνικές
Υπηρεσίες του Οργανισμού πίνακας προεκτιμώμενων αμοιβών και η πρόταση συνεργασίας
για το παρόν έργο.

ü Το με αριθμό 100061718  εγγραφής του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

ü Το υπ’ αριθμ. 04/28-09-2020 πρακτικό του Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α., με το οποίο
εγκρίθηκε η σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την πλήρωση της θέσης
Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως ο νόμος προβλέπει.

ü Την υπ. Αριθμ. ……………… απόφαση του Δ.Σ.  του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  με την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.

ü Την υπ.Αριθμ. …./2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής  με
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης.

ü Την υπ.  Αριθμ……../2020  (ΑΔΑ…………)  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου
Λαυρεωτικής.

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει:

· Προοίμιο

· Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
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· Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης

· Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

· Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

· Επίλυση Διαφορών

· Τελικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η πόλη του Λαυρεωτικής είναι δήμος της Περιφέρειας Αττικής που συστάθηκε με το πρόγραμμα
Καλλικράτης, από τη συνένωση των προ υπαρχόντων δήμων Λαυρίου και Κερατέας.

Η πόλη του Λαυρεωτικής είναι  κτισμένη εξ ολοκλήρου από την αρχή το 1865, με βάση ένα άρτιο
ρυμοτομικό σχέδιο.  Η πόλη κοσμείται με μεγάλες πλατείες,  άλση,  ελεύθερους χώρους και πλήθος
σημαντικών νεοκλασσικών κτιρίων. Βιομηχανική πόλη εν τη γενέσει της, το Λαύριο, έχει να επιδείξει
αξιόλογη πνευματική δραστηριότητα κατά τη νεότερη ιστορία της. Η κοινωνική και πολιτιστική ζωή
του νεότερου μεταλλουργικού Λαυρίου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία των πολιτιστικών
φορέων που ιδρύθηκαν μέσα στους χώρους εργασίας. Η βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης συντέλεσε
ώστε το Λαύριο να κατέχει την πρωτοπορία σε αρκετούς κοινωνικούς και πολιτιστικούς τομείς.  Οι
εταιρίες και μέσω αυτών οι εργαζόμενοι σε αυτές, οργάνωσαν πρωτοπόρα σχήματα και φορείς που
προωθούσαν την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. Η ψυχαγωγική και μορφωτική προσφορά τους
στη ζωή της πόλης υπήρξε μεγάλη καθώς συμμετείχαν σε όλες τις πολιτιστικές και θρησκευτικές
εκδηλώσεις.  Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μία εξολοκλήρου βιομηχανική πόλη διοργανωνόταν χοροί
και παραστάσεις κινηματογράφου και θεάτρου, τόσο από επαγγελματικές όσο και από ερασιτεχνικές
ομάδες, καθώς επίσης συναυλίες και χοροεσπερίδες.

Σήμερα η πόλη διατηρεί το βιομηχανικό της χαρακτήρα. Οι δράσεις πολιτισμού όμως
επικεντρώνονται πλέον γύρω από τις πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής.

Με γνώμονα την αναβάθμιση και ενίσχυση των υποδομών του Δήμου,  βασική κατεύθυνση την
προστασία και διάσωση της πολιτιστικής και οικιστικής παράδοσης και βασικούς πυλώνες τις
καινοτόμες και αναπτυξιακές δράσεις, ο δήμος Λαυρεωτικής έχει άμεση ανάγκη να προχωρήσει με
ταχύτητα στην υλοποίηση έργων,  των οποίων η χρηματοδότηση έχει ενταχθεί σε διάφορα
προγράμματα.

Αναλυτικότερα, υφίσταται η αναγκαιότητα ωρίμανσης οριστικών μελετών και η εξασφάλιση
συναφών αδειοδοτήσεων για τα έργα «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου και
Ανάδειξη και Αξιοποίηση του Νεοκλασικού Κτιρίου Φιλαρμονικής Λαυρίου -ΕΥΤΕΡΠΗ ως Πολιτιστικού
Κέντρου».

Ειδικότερα και στο πλαίσιο του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου
Λαυρίου» ο Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται να αντικαταστήσει την κάλυψη της υπάρχουσας
μεταλλικής στέγης (λαμαρίνα) με πάνελ πολυουρεθάνης και να προβεί σε επισκευές του φθαρμένου
σκυροδέματος (σκελετού κτιρίου) προκειμένου να επιτύχει τη στεγάνωση των δωμάτων και την
ασφαλή πρόσβαση των πολιτών στον αθλητικό χώρο.

Αναφορικά με το έργο «Ανάδειξη και Αξιοποίηση του Νεοκλασικού Κτιρίου Φιλαρμονικής Λαυρίου –
ΕΥΤΕΡΠΗ ως Πολιτιστικού Κέντρου» ο Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται να αποκαταστήσει το κτίριο,
κατασκευής του 1893, το οποίο είναι κηρυγμένο ως Νεότερο Μνημείο και να το παραδώσει στους
πολίτες για χρήση ως Πολιτιστικό Κέντρο.
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Παράλληλα,  ο δήμος Λαυρεωτικής έχει στην χωρική του αρμοδιότητα τον υδρότοπο Λεγραινών Ο
υγρότοπος Λεγραινών βρίσκεται εντός περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου NATURA 2000
«Σούνιο - Νησίδα Πατρόκλου και παράκτια θαλάσσια ζώνη» και κωδικό GR3000005 και υπάγεται στην
περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα Υμηττού και
Νοτιανατολικής Αττικής. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα Υμηττού και
Νοτιανατολικής Αττικής αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με σκοπό τη διοίκηση
3 και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου των άρθρων 18, 19
και 21 του ν. 1650/1986, σύμφωνα με το νόμο 4519/2018. Υπεύθυνος φορέας εκμετάλλευσης
σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών περιβαλλοντικού ελέγχου της Περιφέρειας
Αττικής είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής στον οποίο επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις με την  20΄ σχετική
Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «λόγω αλλοίωσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατ΄
ακολουθία επεμβάσεων στον παράκτιο υγρότοπο Λεγραινών, εντός της περιοχής του Ευρωπαϊκού
Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 με τίτλο «Σούνιο-Νησίδα Πατρόκλου και παράκτια θαλάσσια
ζώνη» ο οποίος υποχρεούται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης της περιβαλλοντικής
ζημίας που προκλήθηκε. Όπως προκύπτει , θα όφειλε να έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΝ Μελέτη
αποκατάστασης, εντός του έτους 2018 (απόφαση υπ’ αριθμ 810/13.08.2018).

Να σημειωθεί δε, ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής σύμφωνα με το Άρθρο 94 του Ν. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,  έχει στις
αρμοδιότητές του τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και τη λειτουργία  σχετικών εγκαταστάσεων.

Το Πράσινο Σημείο (ΠΣ) είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη κτιριακή
υποδομή (όπου απαιτείται) και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να
αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά,
υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα,
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση
ή για επαναχρησιμοποίηση.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής με την αδειοδότηση και λειτουργία του Πράσινου Σημείου έχει τη δυνατότητα
να συμβάλει στα ακόλουθα:

· να συμβάλει στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης συγκεκριμένων
κατηγοριών αποβλήτων, όπως μέταλλα, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, ύφασμα και ξύλο, και άρα
στην αύξηση της εκτροπής τους από χώρους τελικής διάθεσης,

· να μειώσει την ανεξέλεγκτη διάθεση ογκωδών αποβλήτων προς ταφή,
· να εξυπηρετήσει τους δημότες στην χωριστή απόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων

ειδικών κατηγοριών οικιακών αποβλήτων αλλά και χρησιμοποιημένων αντικειμένων και
εξοπλισμού,

· να εξυπηρετήσει ιδιαιτέρως τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών που ενδεχομένως
δεν διαθέτουν άλλους τρόπους διαχείρισης των ανακυκλώσιμων,

· να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση και μέσω εφαρμογής διαφόρων συστημάτων ανταπόδοσης, και να προωθήσει
την κάρτα του ανακυκλωτή.

· να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων που προβλέπονται από τον Εθνικό και
Περιφερειακό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση αποβλήτων.

Για την επίτευξη των παραπάνω, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κατά τις ενέργειες  επιλογής
της θέσης, στον σχεδιασμό και στην αδειοδότηση του Πράσινου Σημείου.
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Πιο συγκεκριμένα
Α.  Για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Λαυρίου»  απαιτούνται οι
κάτωθι μελέτες:

· Στατική
· Αρχιτεκτονική
· Η/Μ
· ΣΑΥ/ΦΑΥ
· Τεύχη Δημοπράτησης

Β. Για το έργο «Ανάδειξη και Αξιοποίηση του Νεοκλασικού Κτιρίου Φιλαρμονικής Λαυρίου – ΕΥΤΕΡΠΗ
ως Πολιτιστικού Κέντρου» απαιτούνται οι κάτωθι μελέτες:

· Στατική
· Μελέτη Εσωτερικού Διακόσμου
· ΣΑΥ/ΦΑΥ
· Τεύχη Δημοπράτησης

Γ. Για το έργο «Μελέτη αποκατάστασης στον υγρότοπο Λεγραινών» απαιτείται η κάτωθι μελέτη:
· Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης υγρότοπου Λεγραινών

Δ. Για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για τη συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων για την διαδικασία
αδειοδότησης Πράσινου Σημείου»,  απαιτείται η εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης ,  με τα κάτωθι
(ενδεικτικά) :

· Χωροθέτηση
· Σχεδιασμός
· Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Ο κύριος του έργου (Δήμος Λαυρεωτικής) διαθέτει πόρους για τη χρηματοδότηση της ωρίμανσης των
έργων αυτών. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ωστόσο, αδυνατεί να προβεί στις απαραίτητες
διαδικασίες καθώς δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας, όπως πλήρη στελέχωση και τις
ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειας, αναλόγως της εκτιμώμενης αξίας, του είδους, της κατηγορίας,
του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του ζητούμενου έργου με κίνδυνο απένταξης του έργου. Για
το λόγο αυτό απαιτείται, τόσο λόγω της σκοπιμότητας του όσο και λόγω των στενών χρονικών
περιθωρίων, η υποστήριξη της υπηρεσίας στο ως άνω αναφερόμενο έργο.

Ως εκ τούτων ο Δήμος Λαυρεωτικής (κύριος του έργου )συμβάλλεται με τον Αναπτυξιακό οργανισμό
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.  –  Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» για την εκπόνηση  των οριστικών μελετών και για τη συνδρομή στην εξασφάλιση των
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ “ΕΥΤΕΡΠΗ”,  ΜΕΛΕΤΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ,
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ».

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για το έργο με
τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ “ΕΥΤΕΡΠΗ”,  ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.»
για λογαριασμό του  Δήμου Λαυρεωτικής με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.

Συγκεκριμένα, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» , στο πλαίσιο της παρούσας, θα εκπονήσει τις κάτωθι μελέτες, όπως προκύπτει από
σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής:
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Α.  Για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Λαυρίου»  απαιτούνται οι
κάτωθι μελέτες:

· Στατική
· Αρχιτεκτονική
· H/M
· ΣΑΥ/ΦΑΥ
· Τεύχη Δημοπράτησης

Β. Για το έργο «Ανάδειξη και Αξιοποίηση του Νεοκλασικού Κτιρίου Φιλαρμονικής Λαυρίου – ΕΥΤΕΡΠΗ
ως Πολιτιστικού Κέντρου» απαιτούνται οι κάτωθι μελέτες:

· Στατική
· Μελέτη Εσωτερικού Διακόσμου
· ΣΑΥ/ΦΑΥ
· Τεύχη Δημοπράτησης

Γ. Για το έργο «Μελέτη αποκατάστασης στον υγρότοπο Λεγραινών» απαιτείται η κάτωθι μελέτη:
· Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης υγρότοπου Λεγραινών

Δ. Για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για τη συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων για την διαδικασία
αδειοδότησης Πράσινου Σημείου» απαιτείται εμπειρογνωμοσύνη με ενδεικτικό περιεχόμενο:

· Χωροθέτηση
· Σχεδιασμός
· Περιβαλλοντική αδειοδότηση

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το έργο αφορά τη μελέτη για το έργο α.  Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου
Λαυρεωτικής στη θέση Αγίας Παρασκευής 20  β. Ανάδειξη και Αξιοποίηση του Νεοκλασικού Κτιρίου
Φιλαρμονικής Λαυρίου – ΕΥΤΕΡΠΗ ως Πολιτιστικού Κέντρου στη θέση …………………………………….γ.
Περιβαλλοντική Αποκατάσταση υγρότοπου Λεγραινών. δ. Εμπειρογνωμοσύνη για το έργο «Παροχή
Υπηρεσιών για τη συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων για την διαδικασία αδειοδότησης Πράσινου
Σημείου»

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων εξακοσίων είκοσι  ευρώ (124.620,00€) στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.  που
αναλογεί, και αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η μελέτη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του
Δήμου Λαυρεωτικής, 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.
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ΑΡΘΡΟ 6 :  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Οι μελέτες θα εκπονηθούν 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 Λαυρεωτικής για τη χρηματοδότηση του έργου.

3. Ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν ευθύνεται έναντι  άλλων προσώπων που δύνανται να εγείρουν αξιώσεις
από τον Φορέα Υλοποίησης.

4. Μετά την οριστική παραλαβή της μελέτης ο Δήμος Λαυρεωτικής αναλαμβάνει την ευθύνη για τις
διαδικασίες ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της μελέτης,  με δικές του δαπάνες και ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 7 : 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 μελέτης μέχρι την οριστική
παραλαβή της.  Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1)  επιπλέον έτος με συμφωνία των
συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη
συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής
Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.
4. Η μελέτη θα παραδοθεί κατά τμήματα, ως κάτωθι:

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Στρατηγικός Σχεδιασμός παρεμβάσεων
i. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Στόχοι & Προτεραιότητες

ΣΤΑΔΙΟ Β’ : Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών
§ Αρχιτεκτονική Μελέτη
§ Στατική Μελέτη
§ Μελέτη Εσωτερικού Διακόσμου
§ Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης υγρότοπου Λεγραινών
§ Εμπειρογνωμοσύνη  στάδιο χωροθέτηση και σχεδίαση Πράσινου Σημείου

ΣΤΑΔΙΟ Γ΄: ΩΡΙΜΑΝΣΗ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ü Τεύχη Δημοπράτησης
ü Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας & Υγείας – Φακέλου Ασφαλείας & Υγείας
ü Περιβαλλοντική αδειοδότηση Πράσινου Σημείου

Το χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων ανά στάδιο έχει ως κάτωθι:

· Α΄ Στάδιο: Ένας (1) μήνας από την υπογραφή
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· Β΄ Στάδιο: Δύο(2) έως τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή

· Γ΄ Στάδιο: Τρείς  (3) μήνες έως έξι (6) από την υπογραφή

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α.   Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει:
11. Να εκπονήσει, να ελέγξει, να θεωρήσει και να εγκρίνει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες που θα

απαιτηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις προβλεπόμενες διαδικασίες της
παρούσης.

12. Να συντάξει τα Τεύχη Δημοπράτησης.
13. Να υποστηρίξει τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής στην εξασφάλιση των

αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες, σε περίπτωση που
χρειαστεί.

14. Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση στους αντισυμβαλλόμενους και στους εμπλεκόμενους
αρμόδιους φορείς, όποτε αυτό του ζητηθεί.

15. Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο.
16. 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.

17. 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.

18. Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης των
μελετών.

19. Να ορίσει τον εκπρόσωπο του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
του άρθρου 8.

20. Να παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από υπάλληλό
του.

21. Να αποστέλλει  στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Λαυρεωτικής 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.

22. Την εν γένει συνεχή ενημέρωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής για όλα
τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης των μελετών.

Β.   Ο Δήμος Λαυρεωτικής αναλαμβάνει:
23. 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.
24. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

του άρθρου 8.
25. Την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πληρωμή του οικονομικού αντικειμένου της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 9:  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 μελέτης.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής είναι ο μόνος  υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων,
συμπεριλαμβανομένου του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α., σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και
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τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και
εγκρίσεων και τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.

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 μελέτης  και την
από αυτόν απορρόφηση των πιστώσεων.

ΑΡΘΡΟ 10: 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 Λαυρεωτικής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Λαυρεωτικής,  β) ένα (1) στέλεχος  του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.ΤΑ.
Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής.

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 μελέτης.
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 Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής 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 11 : 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.
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2.Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης δεν
επιτρέπονται.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ
1.  Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2.  Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων,  παρέχει
στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των
αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να
εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης
προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 13 :  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 14 : 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).

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
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Α/Α ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

Μηνιαίο
άμεσο
κόστος
κέντρου
δαπάνης

Συντελεστ
ής
έμμεσων
δαπανών
(Γενικά
έξοδα
λειτουργί
ας % του
μηνιαίου
άμεσου
κόστους)

Έμμεσες
δαπάνες
(Γενικά
έξοδα
λειτουργίας
ανά κέντρο
κόστους

Συνολικό
μηνιαίο
κόστος
κέντρου
δαπάνης

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνολικό
κόστος ανά

κέντρο δαπάνηςΟργάνωση/
Σχεδιασμός

 Τεχνική
Ωρίμανση

Σχεδιασμ
ός

Υλοποίησ
ης

Οργάνωση/Σχεδ
ιασμός

 Τεχνική
Ωρίμανση

 Σχεδιασμός
Υλοποίησης

1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1.400,00€ 6 84,00 € 1.484,00 € 1,00 4,00 1,00 1.484,00 € 2.968,00 € 1.484,00 € 8.904,00 €

2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 751,00€ 6 48,00€ 799,00€ 1,00 4,00 1,00 799,00€ 3.196,00€ 799,00€ 4.795,00€

2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2.750,00 € 6 165,00 € 2.915,00 € 2,00 4,00 1,00 5.830,00 € 11.660,00 € 2.915,00 € 20.402,50 €

4 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2.750,00 € 6 165,00 € 2.915,00 € 2,00 4,00 1,00 5.830,00 € 11.660,00 € 2.915,00 € 20.402,50 €

5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1575,00€ 6 94,5Ο€ 1.669,50€ 1,00 4,00 1,00 1.669,50€ 6.678,00€ 1.669,50€ 10.020,00€

6  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΛΛΟΓΟΣ 1.880,00€ 6 120,00€ 2.000,00€ 1,00 4,00 1,00 2.000,00€ 8.000,00€ 2.000,00€ 12.000,00€

7 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΛΛΟΓΟΣ 1.880,00€ 6 120,00€ 2.000,00€ 1,00 4,00 1,00 2.000,00€ 8.000,00€ 2.000,00€ 12.000,00€

8 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  1.880,00€ 6 120,00€ 2.000,00€ 1,00 4,00 1,00 2.000,00€ 8.000,00€ 2.000,00€ 12.000,00€

Συνολικό κόστος δαπανών 100.500,00€
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατηγορίες εργασιών Ποσοστό Κόστος

1 Οργάνωση/Σχεδιασμός 16,86% 16.944,3€
2  Τεχνική Ωρίμανση 67,82% 68.159,1€
3  Σχεδιασμός Υλοποίησης 15,32% 15.396,6€

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100.500,00€
ΦΠΑ 24,00% 24.120,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 124.620,00€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΜΗΝΕΣ 1 2 3 4 5 6
 ΣΤΑΔΙΟ Α΄: i)Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

– Στόχοι & Προτεραιότητες x

ΣΤΑΔΙΟ Β’ : Εκπόνηση των απαιτούμενων
μελετών

i. Αρχιτεκτονική Μελέτη
ii.Στατική Μελέτη

iii.Μελέτη Εσωτερικού Διακόσμου
iv.H/M Μελέτη
V.Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης
υγρότοπου Λεγραινών .
V1.Εμπειρογνωμοσύνη στάδιο χωροθέτηση και
σχεδίαση Πράσινου Σημείου

 x x

x

• ΣΤΑΔΙΟ Γ΄: ΩΡΙΜΑΝΣΗ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
i.  ΣΑΥ/ΦΑΥ

ii.Τεύχη Μελέτης Δημοπράτησης
x

x x x

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Λαυρεωτικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού  ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για το έργο  «Υπηρεσίες

Τεχνικής Υποστήριξης για τη σύνταξη προετοιμασίας φακέλου στην πρόσκληση ΑΤ09 για την

υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία

της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια», με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την

υλοποίηση του Προγράμματος»  και έγκρισης των όρων αυτής

Αρ. Απόφ.: 305/2020

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.’’ για το έργο ‘’Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για τη σύνταξη

προετοιμασίας φακέλου στην πρόσκληση ΑΤ09 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο

Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’  στον

άξονα Προτεραιότητας ‘’Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια’’, με

τίτλο ‘’Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος’’  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
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άρθρου 12 του ν. 4412/2016…».

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

3. Το άρθρο 132 ‘’ Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων OTA α'και β' βαθμού’’ του

Ν. 4714/20 (ΦΕΚ 148 Α/31-07-2020).

4.  Την υπ’ αριθμ. 14577/24.07.2020 πρόσκληση ΑΤ09 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

στο πρόγραμμα νάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον

άξονα προτεραιότητας  «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» με

τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

5.  Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση «…Δυνητικοί δικαιούχοι που δεν διαθέτουν

την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να εκπονήσουν μελέτες,

για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό,  μπορούν,  ύστερα από

βεβαίωση του Προϊσταμένου της οικείας τεχνικής υπηρεσίας ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτού,

ύστερα από βεβαίωση του Δημάρχου, να συνάπτουν Προγραμματική Σύμβαση κατά τις διατάξεις των

άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, με φορείς που διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες με την

απαιτούμενη τεχνική επάρκεια…»

6. Την υπ’ αριθμ. 289/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί  έγκρισης

υποβολής 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:

· Β’ φάση ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου πόλης Λαυρίου, 250.000,00 ευρώ

· Μελέτη ανέγερσης Πολυδυνάμου Δημοτικού Κτιρίου στην πόλη της Κερατέας,  150.000,00

ευρώ

· Μελέτες ανάδειξης και ανάπλασης του Μητροπολιτικού Πάρκου Κερατέας (Ο.Τ. 195),

100.000,00 ευρώ

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

της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την σύνταξη

φακέλου και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Λαυρεωτικής για την υποβολή

τεχνικού δελτίου στην Πρόσκληση ΑΤ09.

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.200,00  ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής. Η δαπάνη θα βαρύνει τον

προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής στον Κ.Α. 30-6142.007.
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Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020. 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.

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

- την υπ’ αριθμ. 14577/24.07.2020 πρόσκληση ΑΤ09

- την υπ’ αριθμ. 289/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και τα παραρτήματα αυτού

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

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

Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’, με αντικείμενο:  «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

για τη σύνταξη προετοιμασίας φακέλου στην πρόσκληση ΑΤ09  για την υποβολή αιτήσεων

χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας

Υγείας –  Τεχνική Βοήθεια»,  με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του

Προγράμματος».

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

Σύμβασης.

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

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

σύμβασης.

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

Δήμο Λαυρεωτικής δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών, ως εξής:

Α’ μέλος: Δήμητρα Πάλλη, Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, με αναπληρωματικό μέλος τον Ιωάννη Αδάμη,

Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο.
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Β’ μέλος: Ιωάννη Λιέπουρη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με αναπληρωματικό

μέλος το Δημήτριο Πανάγιο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

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

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Αρετούσα Μακρή, μειοψήφησε διότι διαφωνεί με τη λογική των αναθέσεων με τη

μορφή προγραμματικών συμβάσεων στον Αναπτυξιακό Οργανισμό ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Τίτλος:

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για τη σύνταξη προετοιμασίας φακέλου στην πρόσκληση ΑΤ09

για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-

Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια», με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για

την υλοποίηση του Προγράμματος»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

3. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»

ΑΘΗΝΑ –                    2020
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για τη σύνταξη προετοιμασίας φακέλου στην πρόσκληση ΑΤ09

για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-

Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια», με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για

την υλοποίηση του Προγράμματος»

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 Λαυρεωτικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής».

· Του ν.  4412/2016  (Α’  147)  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

· Των άρθρων 2-4 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020) για τη «Στρατηγική αναπτυξιακή
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

· Την εγκύκλιο 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης
του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Κοινοποίηση διατάξεων των ν.4674/2020 (Α΄53) και ν. 4690/2020 (Α΄104).

· 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
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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 Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προυπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ

…………………………………….(………..ΑΔΑ……………..) οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο βιβλίο

μητρώου δεσμεύσεων με αριθμό καταχώρησης ………..

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 Λαυρεωτικής με
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης.

ü Την υπ. Αριθμ……../2020 (ΑΔΑ…………) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου
Λαυρεωτικής.

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει:

· Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

· Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης

· Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

· Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

· Επίλυση Διαφορών

· Τελικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την σύνταξη

φακέλου και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Λαυρεωτικής για την υποβολή

τεχνικού δελτίου στην Πρόσκληση ΑΤ09 στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-

Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια», με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την

υλοποίηση του Προγράμματος».

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων
ευρώ (6.200,00 €)   στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί.
Η υπηρεσία χρηματοδοτείται  από ίδιους πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του
Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής στο όνομα του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ».

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 3 :  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

1. Η υπηρεσία  θα παρασχεθεί 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 Λαυρεωτικής για τη χρηματοδότηση του έργου.

3. Ο Δήμος Λαυρεωτικής  δεν ευθύνεται έναντι  άλλων προσώπων που δύνανται να εγείρουν αξιώσεις
από τον Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται έως
31/12/2020.

2. 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.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
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Α.   Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει:
26. Να παράσχει την υπηρεσία  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.

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 Λαυρεωτικής 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 Λαυρεωτικής 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 6:  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 7 : 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 Λαυρεωτικής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Λαυρεωτικής,  β) ένα (1) στέλεχος του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.ΤΑ.
Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής.

3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
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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 Λαυρεωτικής 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 8 : 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 9 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ
1.  Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2.  Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων,  παρέχει
στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των
αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να
εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης
προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 10 :  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.
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ΑΡΘΡΟ 11 : 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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Λαυρεωτικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού  ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για την εκπόνηση της

μελέτης για το έργο με τίτλο: «Ανάδειξη και Αξιοποίηση Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου

Λαυρεωτικής» και έγκρισης των όρων αυτής

Αρ. Απόφ.: 306/2020

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

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

διάταξης περί «σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του

Αναπτυξιακού Οργανισμού  ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για την εκπόνηση της μελέτης για το έργο με τίτλο:

«Ανάδειξη και Αξιοποίηση Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαυρεωτικής» και έγκρισης των όρων

αυτής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως,

προκειμένου να παραδοθούν εγκαίρως οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, ώστε να μην

απενταχθεί το έργο.

Σύμφωνα με την παρ.  3  του άρθρου 75  του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την

ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ
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είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

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

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος,  το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην

ημερήσια διάταξη.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί

να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως,  ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

1. 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. Το άρθρο 132 ‘’ Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων OTA α'και β' βαθμού’’ του

Ν. 4714/20 (ΦΕΚ 148 Α/31-07-2020).

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

πλαίσια Ανάδειξης &  Αξιοποίησης του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαυρεωτικής,  ο Δήμος

υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», με συνολικό προϋπολογισμό 2.174.400,00€. Η

πρόταση εγκρίθηκε μερικώς (χωρίς το κτίριο Α)  με επιλέξιμη δαπάνη 1.060.780,79€ με την υπ’αρ.

5112/1705/Α3/13.08.2018 απόφαση. Στη συνέχεια υπέβαλλε αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 (ΣΑΕ 055) έργου με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ Α) ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  με προϋπολογισμό

1.113.619,21€, η οποία και εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ.: 1569-15/11/2018 απόφαση ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών

για την εκπόνηση της μελέτης για το έργο με τίτλο: «Ανάδειξη και Αξιοποίηση Πολιτιστικού Κέντρου

του Δήμου Λαυρεωτικής» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.» για

λογαριασμό του  Δήμου Λαυρεωτικής.

Συγκεκριμένα, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης, θα εκπονήσει τις κάτωθι μελέτες:

· Αρχιτεκτονική (Στάδιο Μελέτης Εφαρμογής)

· Στατική

· Η/Μ
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· Φυτοτεχνική

· ΣΑΥ/ΦΑΥ

· Τεύχη Δημοπράτησης

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 113.600,00 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (ΣΑΕ 055).   Το ποσό

αυτό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020,

στον Κ.Α. 00-6737.010.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως έξι  (6)  μήνες από την υπογραφή της.  Στο

χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση της μελέτης μέχρι την οριστική παραλαβή της.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1)  επιπλέον έτος με συμφωνία των

συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

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.’’, για την εκπόνηση της μελέτης για το έργο με τίτλο:

«Ανάδειξη και Αξιοποίηση Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαυρεωτικής».

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:

(α) δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών Δημοτικών Συμβούλων, ως εξής:

    - Πρώτο μέλος: Χαράλαμπος Ζαγουρής, με αναπληρωματικό μέλος την Ασπασία Αργεντίνη
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    - Δεύτερο μέλος: Δήμητρα Πάλλη, με αναπληρωματικό μέλος τον Ιωάννη Αδάμη

(β) ενός (1) υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας με τον αναπληρωτή του, ως εξής:

   - Μαρία Ζωή  Παπαθανάση, με αναπληρωματικό μέλος τον Ιωάννη Λιέπουρη.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Τίτλος:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

5. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΡΙΚΗΣ

6. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»

ΑΘΗΝΑ –                    2020
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

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 Λαυρεωτικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής».

· Του ν.  4412/2016  (Α’  147)  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

· Των άρθρων 2-4 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020) για τη «Στρατηγική αναπτυξιακή
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

· Την εγκύκλιο 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης
του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Κοινοποίηση διατάξεων των ν.4674/2020 (Α΄53) και ν. 4690/2020 (Α΄104).

· 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
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· Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

· Του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού».

· Το υπ’ αριθμ. ……………….. ΦΕΚ που αφορά στην έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λαυρεωτικής.

· Την από 7-8-2020  σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός
Οργανισμός ΟΤΑ Α.Ε.» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»
(Αρ. ΓΕΜΗ 155877103000).

· Το από 28-09-2020  υπ’  αριθμ.  2  Πρακτικό Γ.Σ.  του Αναπτυξιακού Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», με το οποίο εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
και Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, συστάθηκε η Τεχνική Υπηρεσία, με προϊστάμενο και
στελέχη όπως ο νόμος ορίζει.

και έχοντας υπόψη:

üΤο υπ.  αρ.  ……………….έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής
σύμφωνα με το οποίο δε δύναται στην παρούσα φάση να εκπονήσει την εν λόγω μελέτη.

üTo υπ. Αρ. ……………………έγγραφο του Δήμου Λαυρεωτικής προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό
για την υποβολή πρότασης συνεργασίας για το παρόν έργο και την υποβολή σχεδίου
Προγραμματικής Σύμβασης.

üΤο με αριθμ. Πρωτ. 35/16.11.2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Συμβούλου  του Αναπτυξιακού
Οργανισμού «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»,  με το οποίο διαβιβάζεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του
Οργανισμού πίνακας προεκτιμώμενων αμοιβών και η πρόταση συνεργασίας για το παρόν
έργο.

ü Το με αριθμό 100061718  εγγραφής του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

ü Το υπ’ αριθμ. 04/28-09-2020 πρακτικό του Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α., με το οποίο
εγκρίθηκε η σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την πλήρωση της θέσης
Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως ο νόμος προβλέπει.

ü Την υπ. Αριθμ. ……………… απόφαση του Δ.Σ.  του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  με την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.

ü Την υπ.Αριθμ. …./2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής  με
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης.

ü Την υπ.  Αριθμ……../2020  (ΑΔΑ…………)  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου
Λαυρεωτικής.

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει:

· Προοίμιο

· Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

· Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης

· Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
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· Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

· Επίλυση Διαφορών

· Τελικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η πόλη του Λαυρίου είναι δήμος της Περιφέρειας Αττικής που συστάθηκε με το πρόγραμμα
Καλλικράτης, από τη συνένωση των προ υπαρχόντων δήμων Λαυρεωτικής και Κερατέας.

Η πόλη του Λαυρίου είναι  κτισμένη εξ ολοκλήρου από την αρχή το 1865, με βάση ένα άρτιο
ρυμοτομικό σχέδιο. Η πόλη κοσμείται με μεγάλες πλατείες, άλση, ελεύθερους χώρους και πλήθος
σημαντικών νεοκλασσικών κτιρίων. Βιομηχανική πόλη εν τη γενέσει της, το Λαύριο, έχει να επιδείξει
αξιόλογη πνευματική δραστηριότητα κατά τη νεότερη ιστορία της. Η κοινωνική και πολιτιστική ζωή
του νεότερου μεταλλουργικού Λαυρίου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία των πολιτιστικών
φορέων που ιδρύθηκαν μέσα στους χώρους εργασίας. Η βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης
συντέλεσε ώστε το Λαύριο να κατέχει την πρωτοπορία σε αρκετούς κοινωνικούς και πολιτιστικούς
τομείς. Οι εταιρίες και μέσω αυτών οι εργαζόμενοι σε αυτές, οργάνωσαν πρωτοπόρα σχήματα και
φορείς που προωθούσαν την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. Η ψυχαγωγική και μορφωτική
προσφορά τους στη ζωή της πόλης υπήρξε μεγάλη καθώς συμμετείχαν σε όλες τις πολιτιστικές και
θρησκευτικές εκδηλώσεις.  Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μία εξολοκλήρου βιομηχανική πόλη
διοργανωνόταν χοροί και παραστάσεις κινηματογράφου και θεάτρου, τόσο από επαγγελματικές
όσο και από ερασιτεχνικές ομάδες, καθώς επίσης συναυλίες και χοροεσπερίδες.

Σήμερα η πόλη διατηρεί το βιομηχανικό της χαρακτήρα. Οι δράσεις πολιτισμού όμως
επικεντρώνονται πλέον γύρω από τις πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής. Υπενθυμίζεται ότι ο
χώρος του κτιρίου των Φιλομούσων χρησιμοποιήθηκε ως Πολιτιστικό Κέντρο Λαυρίου αλλά πλέον
έχει εγκαταλειφθεί.

Με γνώμονα την αναβάθμιση και ενίσχυση των υποδομών του Δήμου, βασική κατεύθυνση την
προστασία και διάσωση της πολιτιστικής και οικιστικής παράδοσης και βασικούς πυλώνες τις
καινοτόμες και αναπτυξιακές δράσεις, ο δήμος Λαυρεωτικής έχει άμεση ανάγκη να προχωρήσει με
ταχύτητα στην υλοποίηση έργων, των οποίων η χρηματοδότηση έχει ενταχθεί σε διάφορα
προγράμματα.

Αναλυτικότερα, υφίσταται η αναγκαιότητα ωρίμανσης οριστικών μελετών και η εξασφάλιση
συναφών αδειοδοτήσεων για το έργο «Ανάδειξη και αξιοποίηση Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Λαυρεωτικής», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με ΣΑΕ 055 .

Ειδικότερα και στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη και αξιοποίηση Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Λαυρεωτικής», ο Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται να αξιοποιήσει, ανακαινίσει, διατηρήσει  και
μερμνήσει για την επανάχρηση των κτιρίων, που βρίσκονται στην διεύθυνση Ηρώων Πολυτεχνείου
και Δανουκάρα, με σκοπό να επαναλειτουργήσουν ως πολυχώρος πολιτισμού και κοινωνικών
εκδηλώσεων. Η χρήση που περιγράφεται μέσω στοχευμένων και επιλεγμένων επεμβάσεων, δε θα
αλλοιώσει τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα των κτιρίων, αντιθέτως η μορφολογία τους καθώς
και η δεσπόζουσα θέση τους στον ευρύτερο πολεοδομικό ιστό της περιοχής ευνοεί την παραπάνω
χρήση. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες που αφορούν στην ανακαίνιση των
δύο κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη την οριστική μελέτη τους για την νέα χρήσης τους, και
παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την αξιοποίηση
τους μέσα από την νέα τους χρήση ως πολυχώρος πολιτισμού και κοινωνικών εκδηλώσεων
αφορούν: • Στη λειτουργία ενός φορέα πολιτισμού σε μια αμιγώς βιομηχανική πόλη και την
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αποκατάσταση της διαχρονικής πρωτοπορίας της περιοχής σε θέματα πολιτισμού. Ευρύτερος
σκοπός του Κέντρου θα είναι και η προβολή της περιοχής καθώς και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων όπως ημερίδες και συνέδρια. • Στην ανάπτυξη μιας υποβαθμισμένης περιοχής στο
κέντρο του αστικού ιστού. Ο χώρος του σχεδιαζόμενου Πολυχώρου Πολιτισμού βρίσκεται απέναντι
από το κτίριο που στεγάζεται το Προσφυγικό Κέντρο Λαυρίου. Η χρόνια εγκατάστασης 300 και
πλέον προσφύγων Κουρδικής καταγωγής στο κτίριο δημιουργεί «ασφυκτικές» πιέσεις στην περιοχή.
Το σχεδιαζόμενο Πολιτιστικό Κέντρο θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της περιοχής ενώ ενδεχομένως
να αποτελέσει και χώρο έκφρασης για τους πρόσφυγες. •Στη διάσωση από την καταστροφή ενός
ιστορικού κτιρίου και την απόδοση της χρήσης του στους κατοίκους της περιοχής. • Στη δημιουργία
ενός ευρύτερου χώρου έκφρασης και αναψυχής στο κέντρο του αστικού ιστού, καθώς ο χώρος του
Πολιτιστικού Κέντρου γειτνιάζει άμεσα με το άλσος που φιλοξενεί το Δημοτικό Κινηματογράφο
Λαυρίου ( Τα Χρόνια της Αθωότητας). • Στην προσέλκυση νέων χρηστών και την αύξηση της
«ελκυστικότητας» του Πολιτιστικού Κέντρου μέσα από τη λειτουργία στους χώρους του ενός
καλαίσθητου αναψυκτηρίου. • Στην ενίσχυση της αποδοτικότητας παλαιότερων προγραμμάτων
αναστήλωσης κτιρίων της περιοχής μέσα από τη διασύνδεση και την αλληλεπίδραση της
λειτουργίας τους με το νέο σχεδιαζόμενο φορέα έκφρασης Πολιτισμού.

Στο πλαίσιο της ωρίμανσης του κυρίως έργου (κατασκευαστικού) προβλέπονται η εκτέλεση
προπαρασκευαστικών ενεργειών που θα περιλαμβάνουν τις αναγκαίες μελέτες ωρίμανσης του
κυρίως έργου (π.χ. οι οριστικές μελέτες, διαδικασία αδειοδοτήσεων), με εγκεκριμένη εγγραφή  στο
ΠΔΕ  ποσού ύψους 113.619,21€.

Πιο συγκεκριμένα για το έργο «Ανάδειξη και αξιοποίηση Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Λαυρεωτικής» απαιτούνται οι κάτωθι μελέτες:

· Αρχιτεκτονική (Στάδιο Μελέτης Εφαρμογής)
· Στατική
· Η/Μ
· Τοπογραφική
· ΣΑΥ/ΦΑΥ
· Τεύχη Δημοπράτησης

Ο κύριος του έργου (Δήμος Λαυρεωτικής) διαθέτει πόρους για τη χρηματοδότηση της ωρίμανσης
του έργου αυτού. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ωστόσο, αδυνατεί να προβεί στις απαραίτητες
διαδικασίες καθώς δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας, όπως πλήρη στελέχωση και τις
ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειας, αναλόγως της εκτιμώμενης αξίας, του είδους, της
κατηγορίας, του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του ζητούμενου έργου με κίνδυνο απένταξης
του έργου. Για το λόγο αυτό απαιτείται, τόσο λόγω της σκοπιμότητας του όσο και λόγω των στενών
χρονικών περιθωρίων, η υποστήριξη της υπηρεσίας στο ως άνω αναφερόμενο έργο.

Ως εκ τούτων ο Δήμος Λαυρεωτικής (κύριος του έργου )συμβάλλεται με τον Αναπτυξιακό οργανισμό
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» για την εκπόνηση  των οριστικών μελετών και για τη συνδρομή στην εξασφάλιση
των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για το έργο «Ανάδειξη και Αξιοποίηση Κτιρίου Φιλομουσών
(ΚΤΙΡΙΟ Α) ως Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαυρεωτικής».

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την
εκπόνηση της μελέτης για το έργο με τίτλο:  «Ανάδειξη και Αξιοποίηση Πολιτιστικού Κέντρου του
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Δήμου Λαυρεωτικής» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.» για λογαριασμό
του  Δήμου Λαυρεωτικής με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ (ΣΑΕ 055).

Συγκεκριμένα, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» , στο πλαίσιο της παρούσας, θα εκπονήσει τις κάτωθι μελέτες, όπως προκύπτει από
σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής:

· Αρχιτεκτονική (Στάδιο Μελέτης Εφαρμογής)
· Στατική
· Η/Μ
· Φυτοτεχνική
· ΣΑΥ/ΦΑΥ
· Τεύχη Δημοπράτησης

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το έργο αφορά τη μελέτη για την κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Λαυρεωτικής στη θέση
Ηρώων Πολυτεχνείου και Δακουκάρα στο Οικοδομικό Τετράγωνο 180 της Δημοτικής Κοινότητας
Λαυρεωτικής με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 050790817006.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα τριών
χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (113.600,00 €)  στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί, και
αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (ΣΑΕ 055).

Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του
Δήμου Λαυρεωτικής, 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:

üΑ΄ Στάδιο: 20% του συνολικού προϋπολογισμού
üΒ΄ Στάδιο: 60% του συνολικού προϋπολογισμού
üΓ΄ 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 6 :  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Οι μελέτες θα εκπονηθούν 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 Λαυρεωτικής για τη χρηματοδότηση του έργου.

3. Ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν ευθύνεται έναντι  άλλων προσώπων που δύνανται να εγείρουν αξιώσεις
από τον Φορέα Υλοποίησης.
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4. Μετά την οριστική παραλαβή της μελέτης ο Δήμος Λαυρεωτικής αναλαμβάνει την ευθύνη για τις
διαδικασίες ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της μελέτης,  με δικές του δαπάνες και ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 7 : 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 μελέτης μέχρι την οριστική
παραλαβή της.  Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1)  επιπλέον έτος με συμφωνία των
συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη
συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής
Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.
4. Η μελέτη θα παραδοθεί κατά τμήματα, ως κάτωθι:
ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Στρατηγικός Σχεδιασμός παρεμβάσεων

ii. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Στόχοι & Προτεραιότητες
iii. Αρχιτεκτονική προμελέτη

ΣΤΑΔΙΟ Β’ : Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών
§ Αρχιτεκτονική Μελέτη
§ Στατική Μελέτη
§ Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
§ Φυτοτεχνική Μελέτη

ΣΤΑΔΙΟ Γ΄: ΩΡΙΜΑΝΣΗ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ü Τεύχη Δημοπράτησης
ü Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας & Υγείας – Φακέλου Ασφαλείας & Υγείας

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 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α.   Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει:
38. Να εκπονήσει, να ελέγξει, να θεωρήσει και να εγκρίνει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες που θα

απαιτηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις προβλεπόμενες διαδικασίες της
παρούσης.

39. Να συντάξει τα Τεύχη Δημοπράτησης.
40. Να υποστηρίξει τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής στην εξασφάλιση των

αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες, σε περίπτωση που
χρειαστεί.

41. Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση στους αντισυμβαλλόμενους και στους εμπλεκόμενους
αρμόδιους φορείς, όποτε αυτό του ζητηθεί.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 71 από 201

42. Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο.
43. 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.

44. 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.

45. Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης των
μελετών.

46. Να ορίσει τον εκπρόσωπο του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
του άρθρου 8.

47. Να παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από υπάλληλό
του.

48. Να αποστέλλει  στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Λαυρεωτικής 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.

49. Την εν γένει συνεχή ενημέρωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής για όλα
τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης των μελετών.

Β.   Ο Δήμος Λαυρεωτικής αναλαμβάνει:
50. 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.
51. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

του άρθρου 8.
52. Την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πληρωμή του οικονομικού αντικειμένου της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 9:  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 μελέτης.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής είναι ο μόνος  υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων,
συμπεριλαμβανομένου του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α., σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και
τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και
εγκρίσεων και τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.

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 μελέτης  και την
από αυτόν απορρόφηση των πιστώσεων.

ΑΡΘΡΟ 10  :  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ,  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι
Λαυρεωτικής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Λαυρεωτικής,   β)  δύο (2)  στελέχη του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.ΤΑ.  γ)  δύο (2)  στελέχη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής.
Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής.
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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 μελέτης.
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 Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής 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 11 : 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 12 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ
1.  Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2.  Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων,  παρέχει
στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των
αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να
εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης
προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 13 :  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.
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ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη
αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται  σε οκτώ (8) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε
συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
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Α/Α ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

Μηνιαίο
άμεσο
κόστος
κέντρου
δαπάνης

Συντελ
εστής
έμμεσ
ων
δαπαν
ών
(Γενικά
έξοδα
λειτου
ργίας
% του
μηνιαί
ου
άμεσο
υ
κόστου
ς)

Έμμεσες
δαπάνες
(Γενικά
έξοδα
λειτουργία
ς ανά
κέντρο
κόστους

Συνολικό
μηνιαίο
κόστος
κέντρου
δαπάνης

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνολικό
κόστος ανά

κέντρο
δαπάνης

Οργάνωση
/Σχεδιασμ

ός

 Τεχνική
Ωρίμανσ

η

Σχεδιασ
μός

Υλοποίη
σης

Οργάνωση/Σχ
εδιασμός

 Τεχνική
Ωρίμανση

 Σχεδιασμός
Υλοποίησης

1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1.800,00 € 6 108,00 € 1.908,00 € 2,00 4,00 1,00 3.816,00 € 7.632,00 € 1.908,00 € 13.356,00 €

2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 446,75€ 6 26,81€ 473,56€ 2,00 4,00 1,00 947,11€ 1.894,22€ 473,56€ 3.314,89 €

3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.600,00 € 6 96,00 € 1.696,00 € 2,00 4,00 1,00 3.392,00 € 6.784,00 € 1.696,00 € 11.872,00 €

4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.600,0,00 € 6 96,00 € 1.696,00 € 2,00 4,00 1,00 3.392,00 € 6.784,00 € 1.696,00 € 11.872,00 €

5 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.700,00 € 6 102,00 € 1.802,00€ 2,00 4,00 1,00 3.604,00 € 7.208,00 € 1.802,00€ 12.614,00 €

6 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.700,00€ 6 102,00€ 1.802,00€ 2,00 4,00 1,00 3.604,00 € 7.208,00 € 1.802,00€ 12.614,00 €

7
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1.500,00 € 6 90,00 € 1.590,00 € 2,00 4,00 1,00 3.180,00 € 6.360,00 € 1.590,00 € 11.130,00 €

8 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2.000,00 € 6 120,00 € 2.120,00 € 2,00 4,00 1,00 4.240,00 € 8.480,00 € 2.120,00 € 14.840,00 €

Συνολικό κόστος δαπανών 12.346,75 € 13.087,56€ 2 4 1 26.175,11 € 52.350,22€ 13.087,56 € 91.612,89 €
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατηγορίες εργασιών Ποσοστό Κόστος

1 Οργάνωση/Σχεδιασμός 28,57% 26.175,11€
2  Τεχνική Ωρίμανση 57,14% 52.350,22
3  Σχεδιασμός Υλοποίησης 14,29% 13.087,56

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 91.612,89
ΦΠΑ 24,00% 21.987,11

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 113.600,00€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΗΝΕΣ 1 2 3 4 5 6
 ΣΤΑΔΙΟ Α΄: i)Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Στόχοι &

Προτεραιότητες ii)Αρχιτεκτονική  προμελέτη x

ΣΤΑΔΙΟ Β’ : Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών
i. Αρχιτεκτονική Μελέτη

ii.Στατική Μελέτη
iii.Η/Μ Μελέτη
iv.Φυτοτεχνική Μελέτη

 x x

x

• ΣΤΑΔΙΟ Γ΄: ΩΡΙΜΑΝΣΗ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
i.  ΣΑΥ/ΦΑΥ

ii.Τεύχη Μελέτης Δημοπράτησης
x

x x x
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους

2020 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.)

Αρ. Απόφ.: 307/2020

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 5ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας

Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

- Την υπ’ αριθμ. 123/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ., με την

οποία ψηφίσθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020, γενικού συνόλου εσόδων –

εξόδων οκτακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων, πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα

δύο λεπτών (841.574,92€)

- Την υπ’ αριθμ. 240/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η υπ΄αριθμ.123/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης

Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.)

- Την υπ’ αριθμ.23/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Εταιρείας οικονομικού έτους 2020

- Την υπ’ αριθμ.151/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Εταιρείας οικονομικού έτους 2020

- Την υπ’ αριθμ.195/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Εταιρείας οικονομικού έτους 2020

- Την υπ’ αριθμ.266/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Εταιρείας οικονομικού έτους 2020

- Την υπ’  αριθμ.  107/2020  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.,  με την

οποία ψηφίσθηκε η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Εταιρείας οικονομικού έτους 2020, με

τις κάτωθι μεταβολές:

Στο σκέλος των εσόδων:

1) Ο κωδικός 75.04.00.0003 «Έσοδα από ενοικίαση εδαφικών εκτάσεων» μειώνεται κατά

14.000,00€ και από 38.700,00€ διαμορφώνεται στα 24.700,00€.

2) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 75.10.11.0000 «Έσοδα από προϊόν δωρεών» και ενισχύεται

κατά 14.000,00€.

Στο σκέλος των εξόδων:

1) Ο κωδικός 14.03.00.0000 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα»
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ενισχύεται κατά 5.000,00€ και από 1.000,00€, διαμορφώνεται στα 6.000,00€.

2) Ο κωδικός 14.09.05.0024 «Λοιπός εξοπλισμός» ενισχύεται κατά 15.000,00€ και από 3.000,00€,

διαμορφώνεται στα 18.000,00€.

3) Ο κωδικός 25.05.60.0000 «Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων (φυτά

κ.τ.λ.)» μειώνεται κατά 10.000,00€ και από 16.000,00€, διαμορφώνεται στα 6.000,00€.

4) Ο κωδικός 61.80.00.0002 «Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ»

μειώνεται κατά 6.000,00€ και από 10.000,00€, διαμορφώνεται στα 4.000,00€.

5) Ο κωδικός 61.80.01.0001 «Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

μειώνεται κατά 5.000,00€ και από 15.000,00€, διαμορφώνεται στα 10.000,00€.

6) Ο κωδικός 64.02.00.0000 «Έξοδα προβολής και διαφήμισης» ενισχύεται κατά 5.000,00€ και από

6.000,00€, διαμορφώνεται στα 11.000,00€.

7) Ο κωδικός 64.98.99.0000 «Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24%» ενισχύεται κατά 1.000,00€ και από

1.500,00€, διαμορφώνεται στα 2.500,00€.

8) Ο κωδικός 81.00.00.0000 «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης» μειώνεται κατά

5.000,00€ και από 25.000,00€, διαμορφώνεται στα 20.000,00€.

Το γενικό σύνολο των εσόδων-εξόδων διαμορφώνεται στα 640.803,14€.

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4735/2020 και

ισχύει,

- την υπ’ αριθμ. 240/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,

- την υπ’ αριθμ. 23/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,

- την υπ’ αριθμ. 151/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,

- την υπ’ αριθμ.195/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,

- την υπ’ αριθμ.266/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,

- την υπ’ αριθμ. 107/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης

Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πέμπτη (5η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας

Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) οικονομικού έτους 2020, όπως αυτή εμφανίζεται αναλυτικά

κατωτέρω:
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ 2019

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ
ΤΑ 31-12-
2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 2020

1η
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΗ

2η
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΗ

3η
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΗ

4η
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΗ

5η
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΗ

30.00.00.9999 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΠΟΕ)

50.122,45 47.389,96 25.000,00 41.516,87 41.516,87 41.516,87 42.399,69 42.399,69

30.05.00.0000 Προκαταβολές - εγγυήσεις
πελατών

1.510,00 1.510,00 5.000,00 5.000,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00

30.05.00.0001 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15
ΤΜ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΣΣΑ

0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 505,00 505,00 505,00

30.05.00.0002 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15
ΤΜ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑΣ
(ΘΕΣΗ Α2-1)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00

30.05.00.0003 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15
ΤΜ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ

0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00

30.05.00.0004 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15
ΤΜ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑΣ
(ΘΕΣΗ Α2-2)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00

30.05.00.0005 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15
ΤΜ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ

0,00 0,00 0,00 0,00 705,00 705,00 705,00 705,00

30.05.00.0006 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 15
ΤΜ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΠΕ

0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00

35.05.00.0007 ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ

0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

53.98.00.0002 ΟΑΕΔ 1% 2.000,00 1.217,94 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
53.98.00.0004 Εισφορά αλληλεγγύης 250,00 155,56 250,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
54.03.00.0000 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 250,00 33,90 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
54.04.00.0000 Φόρος αμοιβών ελευθέρων

επαγγελματιών
7.000,00 4.932,85 10.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

54.04.02.0000 Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπων 250,00 0,00 360,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.050,00 1.050,00
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αμοιβών τρίτων
54.04.02.0001 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α.

αμοιβών Δ.Σ.
500,00 36,02 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

54.04.03.0000 Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων
20%

400,00 7,22 2.000,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

54.08.00.0000 Εκκαθάριση φόρου
εισοδήματος

36.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00 23.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

54.09.00.9999 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤΟΣ.ΟΓΑ
ΚΤΛ)

1.500,00 222,88 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00

54.09.12.0000 Φόρος υπεργολάβων 3% 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
54.09.14.0004 Φόρος προμηθευτών 4% 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.09.14.0008 Φόρος προμηθευτών 8% 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.09.16.0000 Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων 14.384,73 14.503,28 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00
54.99.00.0000 Φόροι-τέλη προηγούμενων

χρήσεων
2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

54.99.99.9999 Παρακρατούμενοι Φόροι
προηγούμενων χρήσεων
(ΠΟΕ)

1.500,00 0,00 1.500,00 2.079,53 2.079,53 2.079,53 2.079,53 2.079,53

55.00.00.0000 Ι.Κ.Α 65.000,00 59.844,17 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 55.000,00 55.000,00
70.00.00.0013 Πωλήσεις εμπορευμάτων

Καντίνας στη θέση
Δασκαλειό ΦΠΑ 13%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00

70.00.00.0024 Πωλήσεις εμπορευμάτων
Καντίνας στη θέση
Δασκαλειό ΦΠΑ 24%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00

74.03.00.0000 Έσοδα από επιχορήγηση
ΟΑΕΔ

52.000,00 53.645,77 52.000,00 72.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00

75.00.99.0024 Έσοδα από παροχή
υπηρεσιών στην παραλία
στη θέση
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ(ομπρέλες,
ξαπλώστρες)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

75.04.00.0003 Έσοδα από ενοικίαση 115.000,00 139.926,25 50.000,00 50.000,00 90.800,00 90.800,00 38.700,00 24.700,00
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εδαφικών εκτάσεων
75.05.00.0000 Έσοδα μίσθωσης ακινήτου

Κακής Θάλασσας
71.000,00 70.999,97 71.000,00 71.000,00 50.100,00 50.100,00 30.060,00 30.060,00

75.05.00.0001 Έσοδα μίσθωσης ακινήτου
επί των οδών …(ΠΑΛΙΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ))

26.988,00 20.752,88 26.988,00 26.988,00 26.988,00 21.590,00 17.992,00 17.992,00

75.05.00.0002 Έσοδα μίσθωσης ακινήτου
επί της οδου ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΛΙΜΑΝΙ (ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ)

70.887,96 66.071,35 70.887,96 70.887,96 70.887,96 56.935,96 48.398,26 48.398,26

75.05.00.0008 Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας ΛΕΓΡΑΙΝΑ

4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.05.01.0000 Έσοδα εκμετάλλευσης
μουσείων

2.000,00 0,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

75.06.00.0001 Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ
(ΘΕΣΗ Α1-1)

27.000,00 25.801,49 27.000,00 27.000,00 25.050,00 25.050,00 25.050,00 25.050,00

75.06.00.0002 Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας ΠΑΣΣΑ

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00

75.06.00.0003 Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας ΧΑΡΑΚΑ(ΘΕΣΗ Α2-
1)

21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00

75.06.00.0004 Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας ΧΑΡΑΚΑΣ(ΘΕΣΗ Α2-
2)

21.500,00 21.499,98 21.500,00 21.500,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00

75.06.00.0005 Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

17.600,00 15.666,01 17.600,00 17.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.06.00.0006 Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας ΚΑΠΕ

12.000,00 11.999,99 12.000,00 12.000,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00

75.06.00.0007 Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ(ΚΑΛΟΠΗΓΑΔ
Ο)

6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00

75.10.11.0000 Έσοδα από προιόν δωρεών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
76.03.00.0000 Τόκοι καταθέσεων 1.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00
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81.01.99.0000 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα
έσοδα

5.000,00 0,80 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

ΣΥΝΟΛΑ
642.243,14 587.818,27 547.435,96 582.032,36 619.117,36 611.767,36 496.774,48 496.774,48

99.99.99.9999  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 108.037,05 144.028,66 294.138,96 144.028,66 144.028,66 144.028,66 144.028,66 144.028,66
ΣΥΝΟΛΑ 750.280,19 731.846,93 841.574,92 726.061,02 763.146,02 755.796,02 640.803,14 640.803,14

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 2019

ΕΝΤΑΛΘΕΝ
ΤΑ 31-12-
2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 2020

1η
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΗ

2η
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΗ

3η
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΗ

4η
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΗ

5η
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΗ

13.02.00.0000 Αυτοκίνητα-Φορτηγά 8.000,00 0,00 12.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00
14.00.00.0024 Έπιπλα ΦΠΑ 24% 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
14.03.00.0000 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

και ηλεκτρονικά
συγκροτήματα

5.000,00 4.910,40 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 1.000,00 6.000,00

14.09.05.1024 Λοιπός εξοπλισμός
καθίσματα, παγκάκια
ΦΠΑ 24%

1.000,00 0,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00

14.09.05.1124 Λοιπός εξοπλισμός
ομπρέλες, ξαπλώστρες
ΦΠΑ24%

4.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00

14.09.05.1224 Λοιπός εξοπλισμός
ξύλινες αλλαξιέρες ΦΠΑ
24%

5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

14.09.05.1324 Λοιπός εξοπλισμός
ξύλινοι καδοι
απορριμάτων ΦΠΑ24%

5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00

14.09.005.002
4

Λοιπος εξοπλισμός 0,00 0,00 15.000,00 4.000,00 9.000,00 9.000,00 3.000,00 18.000,00
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16.17.00.0000 Λογισμικά προγράμματα
ΦΠΑ 24%

7.000,00 6.944,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

20.00.01.0013 Αγορές εμπορευμάτων
Καντίνας στη θέση
Δασκαλειό ΦΠΑ 13%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

20.00.01.0024 Αγορές εμπορευμάτων
Καντίνας στη θέση
Δασκαλειό ΦΠΑ 24%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

25.05.50.0000 Υλικά επισκευής και
συντήρησης κτιρίων και
κοινόχρηστων χώρων
(χρώματα, σιδηρικά κ.α.)

24.000,00 23.803,59 24.800,00 19.000,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00

25.05.60.0000 Προμήθεια υλικών
διαμόρφωσης
κοινοχρηστων χωρων
(φυτά κ.τ.λ.)

13.000,00 9.416,30 24.800,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 6.000,00

25.05.61.0000 Προμήθεια οικοδομικών
υλικών

0,00 0,00 24.800,00 19.000,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00

25.10.00.0000 Μικρά εργαλεία -αγορές
χρήσης

0,00 0,00 8.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

25.99.00.0000 Λοιπές
προμήθειες(ηλεκτρολογικ
ό, υδραυλικό υλικό κ.α.)

24.800,00 24.679,92 24.800,00 16.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

33.13.00.0000 Προκαταβολή φόρου
εισοδήματος

36.000,00 0,00 23.750,00 19.000,00 21.850,00 500,00 500,00 500,00

33.13.99.0000 Λοιποί παρακρατoυμενοι
φόροι εισοδήματος

150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

35.03.00.0000 Πάγια προκαταβολή 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
50.00.00.9999 Υπολοιπα προμηθευτών

παρελθόντων ετων (ΠΟΕ)
1.000,00 1.000,00 2.000,00 731,15 731,15 731,15 731,15 731,15

53.98.00.0002 ΟΑΕΔ 1% 2.000,00 1.217,94 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
53.98.00.0004 Εισφορά αλληλεγγύης 250,00 155,56 250,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
54.03.00.0000 Φόρος μισθωτών

υπηρεσιών
250,00 33,90 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
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54.04.00.0000 Φόρος αμοιβών
ελεύθερων
επαγγελματιών

7.000,00 2.954,47 12.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

54.04.02.0000 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α.
λοιπών αμοιβών τρίτων

1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.050,00 1.050,00

54.04.02.0001 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α.
αμοιβών Δ.Σ.

500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

54.04.03.0000 Φόροι - τέλη λοιπών
αμοιβών τρίτων 20%

400,00 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

54.08.00.0000 Εκκαθάριση φόρου
εισοδήματος

36.000,00 4.240,32 25.000,00 20.000,00 23.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

54.09.00.9999 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤ.ΟΓΑ
ΚΤΛ)

1.500,00 165,77 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00

54.09.12.0000 Φόρος υπεργολάβων 3% 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
54.09.14.0004 Φόρος προμηθευτών 4% 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.09.14.0008 Φόρος προμηθευτών  8% 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.09.16.0000 Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων

-
14.384,73 11.252,20 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00

54.09.16.0001 Φόρος 10% υπερ
Ελληνικού Δημοσίου

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

54.99.00.0000 Φόροι-τέλη
προηγούμενων χρήσεων

2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

54.99.99.9999 Παρακρατούμενοι φόροι
προηγούμενων χρήσεων
προς απόδοση (ΠΟΕ)

1.500,00 402,89 1.500,00 2.079,53 2.079,53 2.079,53 2.079,53 2.079,53

55.00.00.0000 Ι.Κ.Α 65.000,00 59.844,17 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 55.000,00 55.000,00
60.01.00.0000 Αμοιβές προσωπικού

καθαρισμού
κοινοχρήστων χώρων

125.000,00 120.000,00 125.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

60.01.02.0000 Αμοιβές έκτακτου
προσωπικου

6.000,00 3.120,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 1.800,00 1.800,00



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 86 από 201

60.01.03.0000 Αμοιβές προσωπικού
Καντίνασ στη θέση
Δασκαλειό

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

60.03.00.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. διοίκηση 4.000,00 761,42 9.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
60.04.00.0000 Ι.Κ.Α εργοδ.

καθ.κοιν.χώρων
50.000,00 32.893,73 50.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 28.000,00 28.000,00

60.04.01.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. Εισφορες
εκτακτου προσωπικού

3.000,00 848,96 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 500,00 500,00

60.04.03.000 Ι.Κ.Α εργοδ. Εισφορες
προσωπικού Καντινασ
στη θεση Δασκαλειό

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

60.06.00.0000 Παρεπόμενες παροχές και
έξοδα προσωπικού

4.500,00 4.384,80 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

60.07.00.0000 Δαπάνες πρόσληψης
εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης
προσωπικού

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

61.00.00.0000 Αμοιβές και έξοδα
δικηγόρων (με παρακρ.)

15.000,00 13.153,74 15.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

61.00.01.0000 Αμοιβές και έξοδα
συμβολαιογράφων (με
παρακρ.)

7.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00

61.00.02.0000 Αμοιβές και έξοδα
τεχνικών απαλλασσόμενο
(με παρακρ.)

5.000,00 148,80 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.500,00 1.500,00

61.00.02.0001 Αμοιβές και έξοδα
τεχνικών απαλλασσόμενο
(με παρακρ)συνεχιζόμενο

0,00 0,00 0,00 1.351,20 1.351,20 1.351,20 1.351,20 1.351,20

61.00.04.0024 Αμοιβές και έξοδα
ελεγκτών Φ.Π.Α. 24%

10.000,00 4.712,00 9.000,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00

61.00.06.0024 Αμοιβές και έξοδα
λογιστών Φ.Π.Α. 24%

16.000,00 14.372,01 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

61.00.17.0000 Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες Ανάπτυξης
Επιχειρηματικού Πλάνου

0,00 0,00 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 18.000,00 18.000,00
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61.00.99.0001 Αμοιβές και έξοδα λοιπών
ελ. επ. ΦΠΑ
απαλλασσόμενο

6.500,00 0,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

61.00.99.0024 Αμοιβές και έξοδα λοιπών
ελεύθερων
επαγγελματιών Φ.Π.Α.
24%

9.000,00 14.880,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 10.000,00 10.000,00

61.01.02.0000 Αμοιβές μελών Δ.Σ.
Φ.Π.Α. απαλλασσόμενα

7.500,00 3.603,46 17.500,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

61.80.00.0001 Δαπάνες Συντήρησης
εκμ.χώρων & ακτών
Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ

18.000,00 17.918,00 24.800,00 19.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

61.80.00.0002 Δαπάνες Συντήρησης
εκμ.χώρων & ακτών
Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ

18.000,00 15.190,00 24.800,00 19.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00

61.80.01.0001 Δαπάνες Συντήρησης
κοινοχρηστων χώρων
Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ

24.800,00 2.728,00 24.800,00 19.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00

61.80.01.1001 Δαπάνες Συντήρησης
κοινοχρηστων χώρων
Κοινότητας
ΚΕΡΑΤΕΑΣ(συνεχιζόμενο)

0,00 0,00 0,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00

61.80.01.0002 Δαπάνες Συντήρησης
κοινοχρηστων χώρων
Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ

24.800,00 18.593,80 24.800,00 19.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

61.80.01.1002 Δαπάνες Συντήρησης
κοινοχρηστων χώρων
Κοινότητας
ΛΑΥΡΙΟΥ(συνεχιζόμενο)

0,00 0,00 0,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00

61.90.11.0024 Αμοιβές μηχ/κής
υποστήριξης Φ.Π.Α.24%

5.000,00 4.960,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

62.03.07.0024 Τηλεφωνικά διοίκησης
Φ.Π.Α. 24%

500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
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62.04.20.0000 ΕΝΟΙΚΙΑ -ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
LEASING
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

500,00 0,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

62.04.31.0000 Μισθώματα εδαφικων
εκτάσεων ,γαιων

0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

62.04.38.0000 Ενοίκια λοιπού
εξοπλισμού

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

62.05.53.0000 Ασφάλιστρα
μεταφορικών μέσων

1.000,00 698,73 1.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

62.07.63.0000 Επισκευες και
συντηρήσεις
μεταφορικων μέσων

8.000,00 6.237,44 8.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

62.07.65.0000 Επισκευες και
συντηρήσεις επίπλων και
λοιπου εξοπλισμού

0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

63.03.01.0000 Τέλη κυκλοφορίας
αυτοκινήτων φορτηγών

500,00 210,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

64.00.00.0000 Εξοδα κίνησης
αυτοκινητων
φορτηγων(βενζίνες,
διοδια κ.α.)

25.000,00 24.766,58 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 32.500,00 32.500,00

64.01.00.0000 Έξοδα μετακινήσεων-
ταξιδίων

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 200,00 200,00

64.02.00.0000 Εξοδα προβολής και
διαφήμισης

15.500,00 12.533,83 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 11.000,00

64.02.00.0001 Εξοδα προβολής και
διαφήμισης(συνεχιζομενο
)

0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

64.05.01.0000 Συνδρομές-εισφορές σε
επαγγ οργαν. Φ.Π.Α. μη
συμψηφιζόμενο

400,00 320,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

64.05.99.0000 Λοιπές συνδρομές -
εισφορές

1.000,00 50,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
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64.07.03.0024 Γραφική ύλη και λοιπά
υλικά γραφείων Φ.Π.Α.
Διοίκηση 24%

8.000,00 7.371,79 7.500,00 7.500,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00

64.07.04.0065 Αγορές βιβλίων Φ.Π.Α.
διοίκηση 6,5%

500,00 0,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00

64.09.01.0024 Έξοδα δημοσιεύσεων
Φ.Π.Α.  24%

1.000,00 0,00 2.500,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

64.98.02.0700 Δικαστικά έξοδα &
εξώδικων
ενεργ.Φ.Π.Α.απαλλασσόμ
ενο

1.000,00 647,60 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00

64.98.99.0000 Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α.
24%

2.500,00 1.042,40 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00

64.98.99.0001 Διάφορα έξοδα Καντίνας
στη θέση ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
Φ.Π.Α. 24%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

65.98.99.0000 Διάφορα έξοδα τραπεζών 2.000,00 693,59 1.500,00 900,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
81.00.00.0000 Φορολογικά προστιμα και

προσαυξήσεις χρήσης
30.000,00 25.265,57 30.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00 25.000,00 20.000,00

81.00.99.0000 Έκτακτα και ανόργανα
έξοδα

2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

81.99.00.0000 Αποθεματικό
απρόβλεπτων δαπανών

18.795,46 0,00 16.814,92 16.469,14 15.504,14 15.504,14 11.311,26 11.311,26

82.00.00.0000 Φορολογικά προστιμα και
προσαυξήσεις
προηγούμενων ετών

1.500,00 4.882,78 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Σύνολα 750.280,19 508.010,46 841.574,92 726.061,02 763.146,02 755.796,02 640.803,14 640.803,14
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς αντισηπτικών gel από την εταιρεία

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια αντιμετώπισης της διασποράς του νέου κορονοϊού COVID-19

Αρ. Απόφ.: 308/2020

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 «περί αποδοχής

δωρεάς αντισηπτικών gel από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια αντιμετώπισης της

διασποράς του νέου κορονοϊού COVID-19», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την

αρ. πρωτ: 3620/07.10.2020 επιστολή του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία η εταιρεία

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε., συνεχής αρωγός στο έργο της ΚΕΔΕ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά,

μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες, λόγω της πανδημίας του κορωνοιού, προτίθεται να επαναλάβει την

πρωτοβουλία της για τη δωρεά αντισηπτικών προϊόντων στα Ειδικά Σχολεία της χώρας.

Τα προϊόντα θα παραδοθούν στα Δημαρχεία για να μεταφερθούν στη συνέχεια στα Ειδικά

Σχολεία των Δήμων.

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.

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 πρόταση για δωρεάν διάθεση υγειονομικού υλικού (αντισηπτικών gel) από την εταιρεία

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει και αποδέχεται τη δωρεά υγειονομικού υλικού (αντισηπτικών gel)  από την εταιρεία

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια αντιμετώπισης της διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID – 19

προς το Δήμο Λαυρεωτικής (ποσότητα: 120 τεμάχια).

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

απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της δωρεάς.

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

επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες, που αφορούν ύδρευση, Δ.Τ. & ΤΑΠ περιπτώσεων όπως
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ηλεκτροδότησης, ημιτελών κτισμάτων, τακτοποίηση με τους Ν.4014/2011, Ν.4178/13, Ν.4495/17,

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

Αρ. Απόφ.: 309/2020

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

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

από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες, που

αφορούν ύδρευση, Δ.Τ. & ΤΑΠ περιπτώσεων όπως ηλεκτροδότησης, ημιτελών κτισμάτων, τακτοποίηση

με τους Ν.4014/2011, Ν.4178/13, Ν.4495/17, αλλαγής ιδιοκτησίας, διορθώσεις τ.μ. και διαφορές

ποσών που προκύπτουν από αυτές», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.

πρωτ: 21274/01.12.2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

    Με την υπ’αρ. πρωτ. 21237/30-11-2020 αίτηση του ο κ. Κοτσασπύρου Αριστείδης του Απόστολου,

αιτείται την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ. & ΤΑΠ για τα έτη 2010 έως 8ος/2013 λόγω ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

του ΜΗ ΗΕΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ακινήτου με τον Ν.4495/17.

Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή των βεβαιωμένων Δ.Τ.  κ ΤΑΠ πλέον προσαυξήσεων για τα έτη

2010 έως 8ος/2013 λόγω τακτοποίησης με τον Ν.4495/17 και υπολογισμό μόνο ΤΑΠ από 01/01/2015.

Να γίνει  διαγραφή ποσού:

ΑΡ.ΒΕΒ ΗΜ. ΒΕΒ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

955 26-Οκτ-11
Δημ. Τέλος 0000007961 ΚΤΙΣΜΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ  -
ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 70 Μ2 - ΕΤΟΣ 2010 - Δ.Δ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ

100,80

961 26-Οκτ-11 ΤΑΠ 0000007961 ΚΤΙΣΜΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ  - Οικ.Τετρ.  -
Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 70 m2 - Ετος 2010 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 12,68

330 02-Μαϊ-13
Δημ. Τέλος 0000007961 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 70 Μ2
- ΕΤΟΣ 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας

100,80

331 02-Μαϊ-13
Δημ. Τέλος 0000007961 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 70 Μ2
- ΕΤΟΣ 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.E Κερατέας

100,80

335 02-Μαϊ-13
ΤΑΠ 0000007961 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 70 m2 -
Ετος 2011 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

12,68

336 02-Μαϊ-13
ΤΑΠ 0000007961 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 70 m2 -
Ετος 2012 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

11,83

201 10-Μαρ-15
ΤΑΠ 0000007961 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ  - Οικ.Τετρ.  - Αρ.Οικοπ.  - 100 % - 70 m2 -
Ετος 2013 - Δ.Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Δ.Ε Κερατέας

6,93

205 10-Μαρ-15
Δημ. Τέλος 0000007961 ΚΤΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -
ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ  - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.  - ΑΡ.ΟΙΚΟΠ.  - 100 % - 70 Μ2
- ΕΤΟΣ 2013 - Δ.E Κερατέας

58,80

Συνολικό ποσό διαγραφών 405,32€



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 92 από 201

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης διαγραφής του ποσού 405,32€

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

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

καταλόγους σύμφωνα με:

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

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

στο εδάφιο 51  της Εγκ.  4/2013  (αρ.  πρωτ.  66931/3.12.2013),  οι αυθαίρετες κατασκευές και

αυθαίρετες αλλαγές χρήσης προ της 28.7.2011 που έχουν υπαχθεί στην αναστολή επιβολής

κυρώσεων των Ν.4014/2011 και 4178/2013, δεν οφείλουν αναδρομικά φόρους και οποιασδήποτε

μορφής πρόστιμα και τέλη (όπως ύδρευσης, καθαριότητας, αποχετευτικά τέλη, κλπ). Ως χρόνος λήξης

της αναδρομικής απαλλαγής των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης του Ν.4178/2013,

είναι η ημερομηνία ισχύος του, δηλ. η 8.8.2013, ενώ για τις ολοκληρωμένες υπαγωγές αυθαιρέτων

στο Ν.4014/2011, δηλαδή που έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου, των σχεδίων και των

δικαιολογητικών, ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής είναι η ισχύς του Ν.4014/2011, δηλ.

η 21.9.2011’’.

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

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

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

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

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

κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του

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

οριστικοποίηση των διαγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 3 περίπτωση γ΄ του

Ν. 3463/06, λόγω υπαιτιότητα της υπηρεσίας.

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

αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

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

Κλιματικής Αλλαγής,

- την αριθμ. πρωτ: 21274/01.12.2020 αίτηση,

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

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Τη διαγραφή του ποσού των 405,32 ευρώ, καθώς και των σχετικών προσαυξήσεων, όπως αυτές θα

έχουν διαμορφωθεί μέχρι την οριστικοποίηση των διαγραφών και αναλυτικά αναφέρθηκαν στο

εισηγητικό μέρος της παρούσας.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί κατάρτισης όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου της προμήθειας υλικών συντήρησης –

αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (υπ’

αριθμ.184/2020 μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

Αρ. Απόφ.: 310/2020

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

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

διάταξης περί «κατάρτισης όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων

για την επιλογή Αναδόχου της προμήθειας υλικών συντήρησης – αποκατάστασης Φοινικοδάσους

Λαυρίου και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (υπ’ αριθμ.184/2020 μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως,

προκειμένου να δημοσιευθεί ο διαγωνισμός εγκαίρως, λόγω κινδύνου απένταξης του έργου.

Σύμφωνα με την παρ.  3  του άρθρου 75  του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την

ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

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

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος,  το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην

ημερήσια διάταξη.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί

να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως,  ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

1. Το Ν.  4412/16  (Α’  147)  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
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2. Το άρθρο 107  του Ν.  4497/2017  (ΦΕΚ Α’  171)  «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

3. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές

συναλλαγές»

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

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

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο

διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

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

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

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

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

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

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

του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης»

11. Την υπ΄αρ. πρωτ. 5182/09-10-2017 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον Άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του Χ.Π: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» (ΑΔΑ: 6ΨΦΦ46Ψ844-1ΓΠ)

12. Την αριθμ.144/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «Προμήθεια

υλικών συντήρησης αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου», προϋπολογισμού δαπάνης

458.843,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

13. Την με αριθμό 218/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΘ6ΚΛ1-250), με την

οποία εγκρίθηκε η υπ΄ αρ. 144/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΛΑΥΡΙΟΥ» και η υποβολή πρότασης στο Πράσινο

Ταμείο στον Άξονα Προτεραιότητας 2, «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και κάλυψης από Ιδίους Πόρους του Δήμου του επιπλέον ποσού της

σύμβασης από το ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο

14. Την υπ’ αριθμ.143.4/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου

(ΑΔΑ:  6ΣΩ946Ψ844-Σ7Ο)  με την οποία εντάχθηκε η πράξη «Προμήθεια υλικών συντήρησης

αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου», με το ανώτατο δυνατό ύψος χρηματοδότησης

275.306,00 ευρώ

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 21882/10.12.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών
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Υπηρεσιών, σχετικά με την εκτέλεση της «προμήθειας υλικών συντήρησης αποκατάστασης

Φοινικοδάσους Λαυρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 448.243,57 ευρώ, το οποίο αναρτήθηκε στο

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:20REQ007820180

16. Την υπ’  αρ.184/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΛΑΥΡΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού

448.243,57 ευρώ, με την οποία επικαιροποιήθηκε  η υπ΄ αριθμ. 144/2017 προηγούμενη μελέτη της,

λόγω  της δημοσίευσης νέων πρότυπων τευχών δημοπράτησης,  επικαιροποίησης της νομοθεσίας

καθώς και χρήσης  προδιαγραφών  υλικών σύμφωνα  με τα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης.

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

διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη συντήρηση –αποκατάσταση του

Φοινικοδάσους Λαυρίου. Σκοπός της συγκεκριμένης προμήθειας είναι η ποιοτική και αισθητική

αναβάθμιση του χώρου. Όλες οι παρεμβάσεις που προτείνονται θα είναι ήπιες και τα υλικά που θα

χρησιμοποιηθούν θα είναι φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς πρόκειται να τοποθετηθούν

σε κοινόχρηστο χώρο και χώρο πρασίνου.

Στόχος της Υπηρεσίας  είναι η αναβάθμιση του χώρου ώστε  να μπορεί να προσελκύσει άτομα

διαφόρων ηλικιακών ομάδων και απαιτήσεων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 448.243,57 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

του αναλογούντος Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής:

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 370.635,20 €

Φ.Π.Α. 24%: 64.201,73 €

 Φ.Π.Α. 13%: 13.406,64 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 448.243,57 €

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δέκα (10) τμήματα - ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΟΜΑΔΑ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ 4 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ  ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25MM

ΟΜΑΔΑ 5 : ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ 6 : ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ 7 : ΕΔΑΦΙΚΟ ΜΙΓΜΑ

ΟΜΑΔΑ 8 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΦΥΤΕΥΣΗ  ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΑ 9 : Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 10 : ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Η προμήθεια θα υλοποιηθεί από ένα Ανάδοχο για το σύνολο του αντικειμένου της.  Οι

συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των δέκα (10)

ομάδων, όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Δικαίωμα προαίρεσης δεν προβλέπεται.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το  ‘’ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ’’,   Άξονας Προτεραιότητας 2,  «Αστική

Αναζωογόνηση 2017»  του Χ.Π.  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».  Το επιπλέον ποσό της

σύμβασης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η δαπάνη, συνολικού ποσού τετρακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα τριών

ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (448.243,57 €), θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7135.019 των προϋπολογισμών

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικών ετών 2020 και 2021 ως κατωτέρω:

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΟΛΟ

30-7135.019 275.306,00 € 172.937,57 € 448.243,57 €

Για το έτος 2020 εκδόθηκε η ΑΑΥ: Α-1553/2020 (ΑΔΑ ΩΚΛΝΩΛ1-4ΩΩ).

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8)  μήνες,  από την ανάρτηση του σχετικού

συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,

βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

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 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010),

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και τις

σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του,

- Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 21882/10.12.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών,

- Την υπ’ αριθμ.184/2020 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
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Α. Την έγκριση της υπ’  αριθμ.184/2020  μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  με τίτλο:

‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΛΑΥΡΙΟΥ’’, προϋπολογισμού

δαπάνης 448.243,57 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ).

Β. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό

ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Γ. Την κάλυψη από Ίδιους Πόρους του Δήμου της τυχόν προκύπτουσας οικονομικής διαφοράς του

ποσού της προμήθειας από το ποσό χρηματοδότησης μετά την δημοπράτησή της.

Δ. 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) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.

γ)       Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται

από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής,

Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ.

Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292 0 69130, e- mail: nitsa@lavrio.gr.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
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Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του N. 4412/2016, με χρήση

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων,  μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:

1. το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, σύμφωνα με την υπ’

αριθμ.143.4/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (6ΣΩ946Ψ844-Σ7Ο), με την οποία εντάχθηκε

στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για

το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018», σε συνέχεια της με αριθμ.

πρωτ. 5182/9-10-2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017» Πρόσκλησης του Πράσινου

Ταμείου για ποσό 275.306,00  ευρώ,  το έργο:  «Προμήθεια υλικών συντήρησης αποκατάστασης

Φοινικοδάσους Λαυρίου»

2. Ο Δήμος Λαυρεωτικής  (ίδιοι πόροι)

Η δαπάνη, συνολικού ποσού τετρακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα τριών ευρώ

και πενήντα επτά λεπτών (448.243,57 €), θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7135.019 των προϋπολογισμών

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικών ετών 2020 και 2021 ως κατωτέρω:

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΟΛΟ

30-7135.019 275.306,00 € 172.937,57 € 448.243,57 €

Για το έτος 2020 εκδόθηκε η ΑΑΥ: Α-1553/2020 (ΑΔΑ ΩΚΛΝΩΛ1-4ΩΩ).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση υλικών για τη συντήρηση –

αποκατάσταση του Φοινικοδάσους Λαυρίου. Σκοπός της συγκεκριμένης προμήθειας είναι η ποιοτική

και αισθητική αναβάθμιση του χώρου. Όλες οι παρεμβάσεις που προτείνονται θα είναι ήπιες και τα

υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς πρόκειται να

τοποθετηθούν σε κοινόχρηστο χώρο και χώρο πρασίνου.

Στόχος της Υπηρεσίας  είναι η αναβάθμιση του χώρου ώστε  να μπορεί να προσελκύσει άτομα

διαφόρων ηλικιακών ομάδων και απαιτήσεων.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

CPV  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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37535200-9 : Εξοπλισμός παιδικής χαράς

37442900-8 : Πολυόργανα γυμναστικής

34928400-2 : Αστικός Εξοπλισμός

43323000-3 : Εξοπλισμός άρδευσης

77310000-6 : Φύτευση και Συντήρηση Χώρων Πρασίνου

50870000-4  : Συντήρηση εξοπλισμού παιδικής χαράς

79132000-8  : Εργασίες Πιστοποίησης  παιδικής χαράς

34991000-0  : Φωτιστικά εξωτερικού χώρου

34293400-6 : Συνθετικός χλοοτάπητας

42122000-0 : Αντλίες

44611500-1 : Δεξαμενές ύδατος

14212400-4 : Κηπευτικό χώμα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δέκα (10) τμήματα - ομάδες:

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΞΙΑ
(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ 1  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 74.250,00

ΟΜΑΔΑ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

18.200,00

ΟΜΑΔΑ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 64.250,00

ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ  ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25MM 6.000,00

ΟΜΑΔΑ 5  ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 28.055,00

ΟΜΑΔΑ 6 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 68.600,00

ΟΜΑΔΑ 7 ΕΔΑΦΙΚΟ ΜΙΓΜΑ 26.321,00

ΟΜΑΔΑ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΦΥΤΕΥΣΗ  ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 34.528,00

ΟΜΑΔΑ 9 Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 17.380,00

ΟΜΑΔΑ

10
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

33.051,20

Για την έντεχνη υλοποίηση και την ορθολογική παρακολούθηση και διαχείριση της παρούσας

προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Λαυρεωτικής, αυτή θα υλοποιηθεί

από έναν Ανάδοχο για το σύνολο του αντικειμένου της.

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να συμμετάσχουν στην παρούσα

διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των δέκα (10) ομάδων, όπως αυτές αναφέρθηκαν

ανωτέρω.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Δικαίωμα προαίρεσης δεν προβλέπεται.
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 448.243,57 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

του αναλογούντος Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής:

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 370.635,20 €

Φ.Π.Α. 24% 64.201,73 €

 Φ.Π.Α. 13% 13.406,64 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 448.243,57 €

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’

αριθμ. 184/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Παράρτημα Α’), η οποία αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8)  μήνες,  από την ανάρτηση του σχετικού

συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,

βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

§ του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

§ του ν. 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”,
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§ 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 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 υπ’ αριθμ. 218/2017 (ΑΔΑ: ΩΘ6ΚΛ1-250) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Λαυρεωτικής περί υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο στον Άξονα Προτεραιότητας 2, «Αστική

Αναζωογόνηση 2017» του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και κάλυψης από Ιδίους

Πόρους του Δήμου του επιπλέον ποσού της σύμβασης από το ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο

Ταμείο

2. Η υπ’ αριθμ.143.4/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ:

6ΣΩ946Ψ844-Σ7Ο)  με την οποία εντάχθηκε η πράξη «Προμήθεια υλικών συντήρησης
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αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου», με το ανώτατο δυνατό ύψος χρηματοδότησης

275.306,00 ευρώ

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 21882/10.12.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών, σχετικά με την εκτέλεση της «προμήθειας υλικών συντήρησης αποκατάστασης

Φοινικοδάσους Λαυρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 448.243,57 ευρώ, το οποίο αναρτήθηκε στο

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:20REQ007820180

4. Η υπ’  αρ.184/2020  Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΛΑΥΡΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού

448.243,57 ευρώ, με την οποία επικαιροποιήθηκε  η υπ΄ αριθμ. 144/2017 προηγούμενη μελέτη της,

λόγω  της δημοσίευσης νέων πρότυπων τευχών δημοπράτησης,  επικαιροποίησης της νομοθεσίας

καθώς και χρήσης  προδιαγραφών  υλικών σύμφωνα  με τα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης

5. Η υπ’ αριθμ.1183/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με θέμα: «Έγκριση Ανάληψης

Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της «προμήθειας υλικών συντήρησης αποκατάστασης

Φοινικοδάσους Λαυρίου» (ΑΔΑ: ΨΚΠ0ΩΛ1-1Ι0)

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), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.85/2020

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

7. Η υπ’ αριθμ……../2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση της αριθμ.184/2020 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της παρούσας

σύμβασης (ΑΔΑ:  ………..)

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η ελάχιστη προθεσμία υποβολής προσφορών είναι τριάντα (30)  ημέρες από την ημερομηνία

ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων.

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

………….. 2020
Ημέρα ……..

………….. 2020
Ημέρα ………
ώρα 08:00

……….. 2021
Ημέρα ……
 ώρα 14:00
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως

άνω συστήματος.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της αριθ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Υπουργικής

Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση

στις …………..2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, η Προκήρυξη, η αριθμ.184/2020 μελέτη της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα λοιπά παραρτήματα,  σε ενοποιημένο αρχείο,  θα

καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, η Προκήρυξη, η αριθμ.184/2020 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 τουλάχιστον μία (1) ημερήσια και μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου

Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) καθώς και

όλες οι νόμιμες κρατήσεις, θα βαρύνει το μειοδότη προμηθευτή στον οποίοο κατακυρώθηκε η

προμήθεια, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.
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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:

ü Η προκήρυξη της σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ü Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

Α. Η αριθμ.184/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Γ. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης).

Δ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

ü Κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας του

διαγωνισμού, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς

και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών,  ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,  εκτελούνται με τη χρήση της

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την εν λόγω Σύμβαση

(όροι διακήρυξης και διαδικασία διαγωνισμού) από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,  Τμήμα

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών, Γραφείο Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος: Γ.

Μαργαρίτη, τηλέφωνο 2292 3 20147, fax: 2292 0 69 130, e-mail: nitsa@lavrio.gr, κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10)

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
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ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο (Υπουργική

Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14).

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 έξι (6)  ημέρες πριν από την προθεσμία που

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

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,
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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:

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.
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Ειδικά τα ιδιωτικά έγγραφα (σε όποιο σημείο της διαδικασίας κι αν υποβάλλονται), γίνονται αποδεκτά

και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της

παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά

τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό

φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους

εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

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
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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.),

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 επτά χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (7.412,70 €) ευρώ, 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
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αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής

εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3

έως 2.2.8,  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)  δωροδοκία,  όπως ορίζεται στο άρθρο 3  της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο

του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το

ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της

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,
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1  της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,  σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L  309  της 25.11.2005,  σ.  15),  η οποία ενσωματώθηκε στην

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

(Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη

καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη

καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ

αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)

και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά

στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών,  η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

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
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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.

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 ΕΕΕΣ 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
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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,

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
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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

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



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 116 από 201

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

 Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς για την απόδειξη της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής

Επάρκειας για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δηλώνουν ότι διαθέτουν γενικό κύκλο

εργασιών των  τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018, 2019) τουλάχιστον ίσο με

το ύψος του συνολικού  προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ανά έτος.

Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/ Κοινοπραξίας τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο αρκεί να

καλύπτονται και από ένα μέλος  της Ένωσης - Κοινοπραξίας.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς για την απόδειξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας για

την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται κατ’ ελάχιστον, επί ποινή αποκλεισμού:

- Κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων ετών (2017, 2018, 2019) να έχουν εκτελέσει

σε Δημόσιους Φορείς συμβάσεις που να αφορούν την προμήθεια αστικού εξοπλισμού, εξοπλισμού

παιδικής χαράς, εξοπλισμού γυμναστικής εξωτερικού χώρου, υλικών αυτόματου ποτίσματος,

φυτικού υλικού, συνθετικού χλοοτάπητα,  οι οποίες  θα καλύπτουν αθροιστικά  το διπλάσιο του

ύψους του προϋπολογισμού της αντίστοιχης ΟΜΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ). Θα παρατεθεί κατάλογος, στον

οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες Συμβάσεις που έχει υλοποιήσει για παρόμοιες ποιοτικά

προμήθειες κατά την  τελευταία τριετία στον οποίο θα φαίνονται ο τίτλος, το ποσό της σύμβασης, οι

παραλήπτες.

- Ο  υπεύθυνος  της  τοποθέτησης των προσφερόμενων ειδών,  θα  πρέπει να  διαθέτει

τουλάχιστον τρία (3) άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, εξοπλισμού

παιδικής χαράς, εξοπλισμού γυμναστικής εξωτερικού χώρου, συνθετικού χλοοτάπητα,

πιστοποιημένα  ώστε  να  μπορούν  να αναλάβουν συγκεκριμένα την τοποθέτηση αυτών.

Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/ Κοινοπραξίας τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο αρκεί να

καλύπτονται και από ένα μέλος  της Ένωσης- Κοινοπραξίας.
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν επί ποινή

αποκλεισμού να συμμορφώνονται με:

- Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης  ISO 14001 και

υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001 ή ισοδύναμα του συμμετέχοντος σχετικά με το

αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και βεβαίωση σύμφωνα με το ISO 26000 για το σύστημα

κοινωνικής ευθύνης ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα.

- Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης  ISO 14001 και

υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001 ή ισοδύναμα του υπεύθυνου που θα αναλάβει την

τοποθέτηση του εξοπλισμού βάσει σχετικής δήλωσης του συμμετέχοντος , καθώς και πιστοποιητικό

συστήματος  διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας ISO 22301 ή ισοδύναμο από διαπιστευμένο

φορέα.

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001,

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001 και πιστοποιητικό

ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 και πιστοποιητικό 37001 σχετικά με την εφαρμογή του

συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο

φορέα του κατασκευαστή  του αστικού εξοπλισμού σχετικά με την  κατασκευή αστικού εξοπλισμού

και την επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου.

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001,

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001, πιστοποιητικό

ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 και πιστοποιητικό 37001 σχετικά με την εφαρμογή του

συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή ισοδύναμα από διαπιστευμένο

φορέα, του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή

εξοπλισμού παιδικής χαράς ,  και του κατασκευαστή του δαπέδου ασφαλείας σχετικά με τον

σχεδιασμό και την  κατασκευή δαπέδων ασφαλείας.

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001,

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS  18001  ή ισοδύναμα  από

διαπιστευμένο φορέα, του κατασκευαστή των οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου.

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001,

πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS  18001  ή ισοδύναμα  από

διαπιστευμένο φορέα, του κατασκευαστή του συνθετικού χλοοτάπητα.
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Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/ Κοινοπραξίας τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο αρκεί να

καλύπτονται και από ένα μέλος  της Ένωσης- Κοινοπραξίας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους

αναγκαίους πόρους,  με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των

οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία,

οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες

ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν

λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την

εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

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. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του

τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7.
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[Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος

ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.

Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής

σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)].

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

των προσφορών.

Σε όλες τις περιπτώσεις,  όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το

οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού

φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1   της παρούσας για

το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού

οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, επισυνάπτεται χωριστό έντυπο

ΕΕΕΣ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ και

σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ,  για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων

στηρίζεται. Δεδομένου ότι η στήριξη παρέχεται προκειμένου να ανταποκριθεί ο οικονομικός φορέας

στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο Μέρος IV,  συμπληρώνονται επιπρόσθετα και οι

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V για κάθε έναν από

τους φορείς, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες

των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό

φορέα εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
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Κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να συμπληρώσουν μόνο

την ενότητα α του μέρους IV, χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα

του μέρους IV.

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο

Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

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.

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.
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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.

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., διευκρινίζεται ότι εάν ο προσφέρων είναι

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό ασφαλιστικής

ενημερότητας αφορά:

- Τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, τους

απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε

οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,

- Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,

- Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα

που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

-  Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες

ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων,  οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν,  μαζί με το

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά

ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος.

Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη του Ν. 1599/1986, που θα

αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην

καταβολή εισφορών.
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Επίσης,  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.

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 .

Εάν ο οικονομικός φορέας,  για βάσιμο λόγο,  δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

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.

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.
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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.
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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.

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.184/2020 μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών) της Διακήρυξης, για το σύνολο της

προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.

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.
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα

που ορίζει η παρούσα διακήρυξη,  στην Ελληνική Γλώσσα,  σε ηλεκτρονικό φάκελο,  σύμφωνα με τα

αναφερόμενα στον ν.4412/2016,  ιδίως άρθρα 36  και 37  και την Υπουργική Απόφαση αριθμ.

56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

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.
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του

ν. 4412/16.

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 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,
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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

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»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία

περιλαμβάνουν:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του

άρθρου 79 του ν. 4412/2016

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή

αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Β).

Το Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ)

2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες

του Παραρτήματος 1 αυτής. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ., σύμφωνα

με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πύλη http://www.promitheus.gov.gr.

(http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26c

f_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486

624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]).

Σχετική είναι και η υπ’ αριθμ. 23 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων

(δάνεια ικανότητα),  οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή

χωριστού εντύπου Ε.Ε.Ε.Σ. με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ II (ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α και Β),  σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ III  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α και Β)  καθώς και σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IV

(ΕΝΟΤΗΤΑ: Α) προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι

αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης.

Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης

υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να το δηλώνει στο Ε.Ε.Ε.Σ. καθώς επίσης και τους

υπεργολάβους που θα προτείνει. Σε αυτή τη περίπτωση ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει

προσφορά, επισυνάπτει χωριστό/ά έντυπο/α Ε.Ε.Ε.Σ.,  από τον-τους υπεργολάβο/ους.

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι δυνατή, με μόνη την

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των

λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 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

αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης

σύμβασης.

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5

και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο)  εντός τριών (3)

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν

ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

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 στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης (αριθμ.184/2020 μελέτη Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών), 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, αναλυτικά ως εξής:

Απαραίτητα πρέπει τουλάχιστον να κατατεθούν, επί  ποινή  αποκλεισμού:
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Ø Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή των προς προμήθεια ειδών όπως αυτές διατυπώνονται από

τα τεχνικά φυλλάδια  της  κατασκευάστριας  εταιρίας  που  να  αποδεικνύουν  την ταυτότητα του

είδους και ό,τι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.

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, έτσι   ώστε

να   μη   δημιουργείται   καμία   αμφιβολία   ως   προς   την   ταυτότητα   του προσφερόμενου είδους.

Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως

απαράδεκτη. Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.

β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος.

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου.

Σε περίπτωση προϊόντων που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός

«κατασκευής  του  εργοστασίου  μας».  Αναντιστοιχία  τεχνικής  προσφοράς  -  τεχνικών  φυλλαδίων ,

(όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τυχόν αναφερόμενες τιμές επ’ αυτών), μεταξύ τους  αν δεν

αιτιολογούνται επαρκώς και με αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία- έγγραφα, αποτελεί ουσιαστικό λόγο

απόρριψης της προσφοράς.

Συγκεκριμένα  απαιτούνται τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή  για  τα είδη  της:

ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΆΡΘΡΑ 1-7),

ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΆΡΘΡΑ 1-6),

ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΆΡΘΡΑ 1-6),

ΟΜΑΔΑΣ 4 (ΆΡΘΡΟ 1)

Ø Για τα προσφερόμενα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΆΡΘΡΟ 1-5):

Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς του ισχύοντος

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176 ή άλλο ισοδύναμο, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και

πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, όπου θα αναγράφεται απαραιτήτως ο Κωδικός

Παραγωγής του κάθε εξοπλισμού.

Ø Για το προσφερόμενο είδος της ΟΜΑΔΑΣ 3 (Άρθρο 6):

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για

το σκοπό αυτό, με τις απαιτήσεις των ισχυόντων Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1176-1 (“Εξοπλισμός και

Δάπεδα Παιχνιδοτόπων - Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής”) ή άλλο ισοδύναμο

και EN 1177 (“Δάπεδα Παιχνιδότοπων με Απόσβεση Κρούσεων - Προσδιορισμός του Κρίσιμου Ύψους

Πτώσης”) ή άλλο ισοδύναμο.

Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από εργαστήριο χημικού ελέγχου διαπιστευμένου για το

σκοπό αυτό, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού
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Προτύπου ΕΝ 71-3 (“Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης Ορισμένων Στοιχείων”) ή άλλο

ισοδύναμο.

Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά, ως προς  ΕΝ 13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό

ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl.

Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα που αφορά στους

Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που

θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός κανονισμός 1272/2013/ΕΕ.

Ø Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8  του Ν 1599/1986  (Α'75)  ψηφιακά υπογεγραμμένη,  στην

οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, των σχετικών με αυτήν

διατάξεων, των   όρων   της   γενικής   συγγραφής   υποχρεώσεων,   της   τεχνικής   περιγραφής   και

των   τεχνικών προδιαγραφών της υπ’  αρ.  184/2020 Μελέτης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και

ανεπιφύλακτα και ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Μελέτης.

Ø Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς,

και του δαπέδου ασφαλείας. για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας υπέρ του συμμετέχοντος

και την αποδοχή των όρων της διακήρυξης σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον

διαγωνιζόμενο υπέρ του οποίου κάνει την δήλωση.

Ø Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του κατασκευαστή του αστικού εξοπλισμού

ψηφιακά υπογεγραμμένη, για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας υπέρ του συμμετέχοντος και

την αποδοχή των όρων της διακήρυξης σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον

διαγωνιζόμενο υπέρ του οποίου κάνει την δήλωση.

Ø Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή του συνθετικού χλοοτάπητα και του κατασκευαστή του

εξοπλισμού γυμναστικής εξωτερικού χώρου για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας υπέρ του

συμμετέχοντος και την αποδοχή των όρων της διακήρυξης σε περίπτωση κατακύρωσης της

προμήθειας στον διαγωνιζόμενο υπέρ του οποίου κάνει την δήλωση.

Ø Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος, ψηφιακά υπογεγραμμένη, με την οποία θα δηλώνεται

ο υπεύθυνος της εγκατάστασης των προσφερόμενων εξοπλισμών.

Ø Πιστοποιητικό FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο του κατασκευαστή του ξύλινου εξοπλισμού

παιδικών χαρών και του κατασκευαστή του αστικού εξοπλισμού.

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.
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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 τιμή των υπό προμήθεια ειδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

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.

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει σε μορφή

αρχείου pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, στον υποφάκελο «οικονομική προσφορά», το αντίστοιχο

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Δ) της παρούσας διακήρυξης

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των υπό

προμήθεια ειδών από τον χώρο αποθήκευσης του αναδόχου έως τον χώρο τοποθέτησής τους.

Επίσης, η δαπάνη για την εργασία ασφαλούς τοποθέτησής τους, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη

δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού και των ασφαλιστικών του εισφορών.

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.

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.
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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,

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,
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄

της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με

κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε

ως μέλη ενώσεων. ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ)  η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της

σύμβασης.
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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.

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.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 136 από 201

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.

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.
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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.

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.
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω

διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα

των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως

2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο

Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα

ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία

ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από

την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά

τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά

ποσοστό στα εκατό και ως εξής:   Ποσοστό 15%  στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και

ποσοστό 30% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω

του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό

ανάδοχο.
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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)  ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  σύμφωνα με τα

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, και

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,

στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που

υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο

πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης

κατακύρωσης.  Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού,  η οποία

συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,

θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση

της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική

επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,  η

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

106.
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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.
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από

την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση

της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ.

4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή

ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει,  αιτιολογημένα,  τη

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά

της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η

παράλειψη.
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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

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω

εγγυήσεων 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΄.
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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

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.
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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.
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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 υπό προμήθεια ειδών και την

οριστική παραλαβή των εργασιών.  Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση

τμηματικών παραδόσεων.

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.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου,  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,  εκτός ΦΠΑ,  της

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων

Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).

δ) Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης στον εθνικό τύπο.

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.
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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, εάν:

- δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της

αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί

υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων

- 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, επιβάλλεται, 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,

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των

υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα,  το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της

συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-  παράδοση ή

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω

πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται

από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού,
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με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  [η περίπτωση αυτή

συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση

της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το

απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα

τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),

6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών

όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη

σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της

πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.  Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις

επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο,

ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του

άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της,

άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής.  Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν

ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η

απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της

απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής

στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα

οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη σε μέγιστο οριζόμενο

διάστημα οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν

και θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση και σε πλήρη λειτουργία,  στα σημεία που θα

υποδεικνύονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού

συμβατικού χρόνου παράδοσης,  υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206  του ν.  4412/2016.  Στην

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου

207 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης

ή,  εάν λήξει ο παραταθείς,  κατά τα ανωτέρω,  χρόνος,  χωρίς να παραδοθεί το υλικό,  ο ανάδοχος

κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής,  για την ημερομηνία που προτίθεται να

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 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.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

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.
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής,  με βάση

τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να

παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του

αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ.  5  του άρθρου 208  του ν.4412/16.  Τα έξοδα

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει

εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι

(20)  ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,   με τον

τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής

πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από

την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,  σύμφωνα δε με την

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο

από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες

παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν

επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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6.3  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

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού δείγματα όπως αυτά

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ.184/2020 μελέτης Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών. Τα δείγματα οφείλουν να κατατεθούν συγκεκριμένα στο πρωτόκολλο του Δήμου

Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1, Τ.Κ 195 00 Λαύριο, Αττική,  μέχρι και  τρεις (3)  ημέρες μετά την

καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Τα δείγματα θα είναι τοποθετημένα σε ξεχωριστή συσκευασία με τον τίτλο «ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με τα στοιχεία του διαγωνισμού,  δηλαδή τον τίτλο της προμήθειας,  τον αριθμό της

Διακήρυξης,  τον πλήρη τίτλο του Φορέα που διενεργεί την προμήθεια,  και τα στοιχεία του

αποστολέα.

Η μη εμπρόθεσμη προσκόμιση δειγμάτων αποκλείει αυτομάτως την συμμετοχή στον διαγωνισμό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ:

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα κατατεθούν  αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών, αναλυτικά

ως εξής:

Α/Α Άρθρα Μελέτης Περιγραφή

1. ΟΜΑΔΑ 2 , ΑΡ. 1 Δείγμα από την επιφάνεια του τραπεζιού επιτραπέζιας
αντισφαίρισης εξωτερικού χώρου – τεμάχιο ένα

2. ΟΜΑΔΑ 3 , ΑΡ. 1 Δείγμα από τον στύλο  σε διάσταση τουλάχιστον 30εκ. - τεμάχιο
ένα.
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Δείγμα από το πατάρι,  με ενδεικτική γωνιοκοπή για την
τοποθέτηση του στύλου - τεμάχιο ένα.

3. ΟΜΑΔΑ 3 , ΑΡ.  6
Δείγμα από το ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφαλείας
εντός ξύλινης κατασκευής σε διάσταση τουλάχιστον 20x20εκ.  –
τεμάχιο ένα

6.5 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ.

6.6 Αναπροσαρμογή τιμής

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ.

6.7  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.7.1 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.

6.7.2 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.

6.7.3 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: Κατάρτιση προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2021

Αρ. Απόφ.: 311/2020

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 «κατάρτισης

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2021», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:21746/07.12.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι
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Με τις διατάξεις του άρθρου 77  του Ν.4172/13,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189  του

Ν.4555/18 και το άρθρο 12 του Ν.4623/19, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του

προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις

οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η

οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και  στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την

εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και

κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος

εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση  στην οικονομική επιτροπή και στην συνέχεια στο

Δημοτικό Συμβούλιο. Για τον προϋπολογισμό του 2021 εκδόθηκε η ΚΥΑ 46735/23.7.2020.

Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού 2021 συνοπτικά:

1. Στις 23/7/2020 απεστάλλει  από την  Οικονομική Υπηρεσία  email στις Δημοτικές Κοινότητες

προκειμένου να καταθέσουν  προτάσεις που αφορούν έργα και δράσεις της κοινότητας για το έτος

2021.Οι κοινότητα του  Αγίου Κωνσταντίνου και η κοινότητα Κερατέας κατέθεσαν τις προτάσεις τους

οι οποίες ελήφθησαν υπόψη στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού .

2. Στις 4/12/2020 συγκρίθηκε η εκτελεστική επιτροπή η οποία συγκέντρωσε και αξιολόγησε

προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, και παρέδωσε  το προσχέδιο προς την Οικονομική Επιτροπή.

Η  οικονομική επιτροπή,  εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή και

ειδικότερα εάν:

α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,

β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο

και

γ) ο  προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί  με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της

οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων,

σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το

σχέδιο του προϋπολογισμού.

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 ορίζεται η δυνατότητα της Οικονομική Επιτροπής

κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων επί της σύνταξης του σχεδίου του Π/Υ, είτε στο Δημοτικό

Συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του Π/Υ. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται

από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική

έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε

ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την

οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν  ΚΑ εσόδων και ΚΑ δαπανών, θα πρέπει να

διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην παράγραφο 2 του άρθρου 77. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες
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παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που

συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και

την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση προϋπολογισμού. Αν καμία πρόταση δεν

συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου,  τότε η

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.

Τέλος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77  παρ.2  του Ν.4172/13  μαζί με το σχέδιο του

προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία

δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι

λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του

προηγούμενου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2021, την

παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορών γενικής

κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου Λαυρεωτικής διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

Ø Αρχή της ετήσιας διάρκειας

ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου

ημερολογιακού έτους.  Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει:  (α)  την προετοιμασία των εν λόγω

προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ.,  (β)  την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού

προϋπολογισμού και (γ)  την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που

συνεχίζουν στο επόμενο έτος.

Ø Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν

αντιστοιχούν,  όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ.,  σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή

Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να

αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί,  αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της

καθολικότητας)

Ø  Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των

υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και

τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την

εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.
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Ø Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας,  η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και

λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι

υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητές

τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών της Γενικής

Κυβέρνησης.

Ø Αρχή της ειλικρίνειας.

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις

που καταρτίζονται,  πρέπει να στηρίζεται,  στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό,  σε

πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή

εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι

κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Ø Αρχή της διαφάνειας.

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους

της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση,

οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να

καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και

της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου,  εκτός και αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα

έβλαπτε ουσιωδώς την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.

Ø Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη

αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και

επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού).

β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που

προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο

4270/14.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό

συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1)

τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα

που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010)

Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα

του Δήμου (αρθ.266  παρ.6  ν.3852/2010)  αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  (παρ.  4  του άρθρου 2  του

Ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός

(άρθρο 4 του Ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6

ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010).



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 156 από 201

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται

από τις ακόλουθες διατάξεις :

• Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και

λογιστικού  των Δήμων και Κοινοτήτων»

• Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).

• Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ. δ και ε,  72 παρ.1, 86  παρ.1-3  και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν.

3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

• Τις διατάξεις του άρθρου  77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος,

επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες

διατάξεις », όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18.

• Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

• Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 7028/3−2−2004 (Β΄ 253) απόφασή, περί καθορισμού του τύπου του

προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων,  όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’  αριθμ.

64871/2007 (Β΄ 2253), 70560/2009 (Β΄ 2394), 50698/2011 (Β΄ 2832), 47490/2012 (Β΄ 3390),

30842/2013 (Β΄ 1896), 29530/2014 (Β΄ 2059), 26945/2015 (Β’ 1621), την 23976/2016 (Β’ 2311),

την 25595/2017 (Β’ 2658), την 38347/2018 (Β’ 3086), την 55905/2019(Β’ 3054),την

46735/2020(Β΄3170) όμοιες και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου. αναλύοντας τα κύρια

έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται

με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα

διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που

εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην KYA που εκδίδεται κάθε έτος για την

κατάρτιση του προϋπολογισμού.   Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους,

τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της

ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του

ν.3852/2010, όπως ισχύει.
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2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2021 (βάσει της Κ.Υ.Α.

46735(ΦΕΚ Β’ 3170/1-8-2020) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Οικονομικών)

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί

ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την

διάρκεια του οικονομικού έτους.

Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν.  Γραμματέα της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ.  7 του άρθρου 266 του ν.  3852/2010 και η

παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο.

2.  Δυνατότητα εγγραφής δανείων

Οι Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες

της παρ.  7  του άρθρου 2  του ν.4111/2013  (Α΄ 18),  μπορούν να συνομολογούν δάνεια με

αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του

εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων . Κατά συνέπεια στον προϋπολογισμό

δεν μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, (εξαιρούνται

έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ’ εφαρμογή άλλης ειδικής διάταξης).

Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο

άρθρο 264 του ν. 3852/2010 και στην υπ’ αριθμ. 43093/30-7-2010 (Β΄1153/30-7-2010) απόφαση του

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 Κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  1  του άρθρου 43 του ν.4325/2015 (Α΄ 47)

παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς

τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία

προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Με την παρ.Β.5.1 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 46735/2020 ορίζεται ότι η εγγραφή εσόδου στον Π/Υ από

συνομολόγηση δανείου θα γίνει αφότου εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του

πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δανειοδότηση του φορέα , καθώς

και η απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα,  περί αποδοχής των όρων του δανείου,  αντί της

υποχρέωσης  σύναψης δανειακής σύμβασης.

Στον Προϋπολογισμό  2021 εγγράφεται στον ΚΑΕ 3121.001  δάνειο από το ταμείο Παρακαταθηκών

και δανείων ύψους  3.721.756,89€ για επενδυτικές δαπάνες .Αντίστοιχα  εγγράφεται το ποσό της

επένδυσης  στον ΚΑΔ 20-7131.021  ενώ τα τοκοχρεολύσια που αντιστοιχούν στη χρήση ,ύψους

172.084,36€, περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ 00-6521.001 και 00-6526.001.
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3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού  Ομάδας εσόδων Ι

Σύνολα 6.231.285,04 4.866.576,16 4.401.750,09 6.696.111,11

ΚΑΕ Εισπραχθέντα 2019
Εισπραχθέντα
9ος 2020

Εισπραχθέντα 9ος
2019 Π/Υ 2021

01 51.111,63 31.930,33 15.980,63 71.602,37

02 5.099,62 1.778,25 2.423,43 10.000,00

03 3.238.999,39 2.008.891,60 2.123.061,09 3.346.121,92

04 573.348,10 315.331,94 364.650,18 667.920,00

05 809.525,10 501.965,98 522.359,82 914.426,47

07 78.279,42 28.479,87 20.026,35 98.172,47

11 0,00 0,00 0,00 15.000,00

14 0,00 0,00 0,00 0,00

15 144.545,00 99.133,41 106.385,01 194.000,00

16 18.523,26 105.517,56 16.992,79 25.147,80

21 1.298.238,24 1.761.405,95 1.216.316,47 1.336.720,08

22 13.615,28 12.141,27 13.554,32 17.000,00

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2021,  για τις

ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2019,

σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2020 και μέχρι το κλείσιμο του

μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2021, δηλαδή

για τον Δήμο μας τον μήνα Σεπτέμβριο  και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019. Εάν η ανωτέρω

διαφορά είναι θετική ,δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2020 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2019,

τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί  να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων  στον

προϋπολογισμό  του 2021,  είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2019  προσαυξημένο

κατά το ποσό  της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό

που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα

του έτους 2019.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει θετική   διαφορά ποσού 464.826,07€

και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των

6.696.111,11€ για τον προϋπολογισμό του έτους 2021. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος  των

ιδίων εσόδων για το 2021 διαμορφώθηκε στο ποσό των 6.696.111,11€ τηρώντας πιστά τις οδηγίες

της ΚΥΑ 46735(ΦΕΚ Β’ 3170/1-8-2020).

4.  Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα

από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της ομάδας δαπανών  85
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«προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του

οικονομικού έτους» (Ομάδα ΙΙ)

Στην ομάδα εσόδων του 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα

έτη»  εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες

προσδιορίζονται  βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί

μετά το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του

προϋπολογισμού 2020, για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούλιο.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη  τα εισπραχθέντα

της ομάδας 32  του έτους  2019, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32,  από

τον Ιανουάριο 2020 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του

σχεδίου του προϋπολογισμού 2021 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.  Εάν η ανωτέρω

διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2020 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2019,

τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάσει την εκτέλεση του 2019 (εισπραχθέντα

της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό  της θετικής διαφοράς.  Αν από το σύνολο της ομάδας

32 αφαιρεθεί το σύνολο των εισπραχθέντων που προσδιορίστηκε με την ανωτέρω μέθοδο προκύπτει

το πόσο της ομάδας 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα

Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους».  Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό

εισπραχθέντων είναι ίσο με  τα εισπραχθέντα του 2019 της ομάδας 32.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω,  για τον Δήμο μας,  στην  ομάδα 32  εγγράφεται ποσό των

8.738.178,86€,τα εισπραχθέντα της ομάδας 32  για το έτος 2019  ανέρχονται σε ποσό ύψους

453.099,93€,της διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2020 και μέχρι

το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού

2020 (δηλαδή μήνας Σεπτέμβριος )  και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019,  ανέρχεται σε -

142.971,35€ οπότε στην περίπτωση αυτή τα εισπραχθέντα της ομάδας 32   για το έτος 2021

υπολογίζονται βάσει των εισπραχθέντων του έτους 2019. Παρατίθεται ο κάτωθι πίνακας:

Σύνολο 453.099,93 212.756,35 355.727,70 -142.971,35

ΚΑΕ
Εισπραχθέντα
2019

Εισπραχθέντα 9ος
2020 Εισπραχθέντα 9ος 2019 διαφορά

32 453.099,93 212.756,35 355.727,70 -142.971,35

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού 8.738.182,53€ ευρώ

όπου λαμβάνοντας υπόψη την  είσπραξη στο έτος 2019 ποσού 453.099,93€, το ποσό που εγγράφεται

στην ομάδα 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.

εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε 8.285.082,60€.
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Στην παρ. Β.3.2 του άρθρου 13 της ΚΥΑ αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών

τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία

εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-85) .… για τον

υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί

αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των

επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».

Ο ΚΑΕ 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ»

διαμορφώνεται ως εξής:

Σύνολο 8.738.182,53

ΚΑΕ Π/Υ 2021

3211 4.509.230,00

3212.001 1.640.964,53

3214.001 75.017,69

3215 120.789,60

3216.001 343.209,60

3217.001 221.808,82

3217.002 100.837,55

3217.003 4.998,64

3217.004 1.983,33

3217.005 5.133,30

3217.006 3.988,04

3217.007 560,00

3217.008 1.983,33

3217.009 350,00

3217.010 390,00

3217.011 2.356,66

3218 105.092,49

3219.002 767.774,48

3219.003 55.664,71

3219.004 85.678,69

3219.005 832,67

3219.006 122.307,36

3219.007 116.176,51
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3219.008 4.090,21

3219.009 0,00

3219.011 308,51

3219.012 147.352,92

3219.014 0,00

3221 299.302,89

Αντίστοιχα  ο ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης» διαμορφώνεται ως εξής:

Σύνολο ΚΑΕ 8511 8.285.082,60

00.8511 1.407.290,83

20.8511 4.465.178,10

25.8511 1.460.134,27

30.8511 866.367,19

45.8511 86.112,21

5. Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Για τα έσοδα που αφορούν απόδοση στους Δήμους από το ΥΠΕΣ , για τέλη διαφήμισης (ΚΑΕ 0715) και

τέλος ακίνητης περιουσίας ( ΚΑΕ 0441), εγγράφονται τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις έτους 2020.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση για τέλη διαφήμισης 56.870,00€ και για τέλος ακίνητης

περιουσίας 45.980€.

6.  Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) ΚΑ (0611)

Η πίστωση που εγγράφεται  στον προϋπολογισμό για τα  έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς

Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση με το ποσό που  αποδόθηκε  στον δήμο κατά την α’ τακτική κατανομή

έτους 2020,  πολλαπλασιαζόμενο επί 12.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 2.624.819,04€.

7. Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ΚΑ (4311)

Η πίστωση που εγγράφεται  στον προϋπολογισμό  και αφορά έσοδα  για την κάλυψη των

λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, (ΚΑΕ 4311),  έχει

υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που

αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2020 επί τέσσερα. Ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό

και να εγγράψει στον Κ.Α.4311 το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των

λειτουργικών δαπανών των σχολείων και στον (Κ.Α. 0615) αυτό που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την
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καταβολή αποζημίωσης στους σχολικούς τροχονόμους. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ

για λειτουργικά των σχολείων έτους 2021 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 204.320,00€.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους 204.320,00 € στο σκέλος των εξόδων για την

κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης :

Σύνολο 204.320,00

ΚΑΕ Περιγραφή Π/Υ 2021

00-6711.014 Υποχρέωση επιχ. Σχολ. πρωτοβάθμιας επιτροπής ΚΑΠ 120.548,80

00-6711.015 Υποχρέωση επιχ.Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΠ 83.771,20

8. Έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) ΚΑ (1311)

Η πίστωση που εγγράφεται για τις  επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)  υπολογίστηκε στο

ποσό της πρώτης μηνιαίας κατανομής έτους 2020, που αποδόθηκε στον δήμο, πολλαπλασιαζόμενο

επί 4. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων  έτους 2021 θα εισαχθεί στον

προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 205.320,00€.

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2021

είναι τα εξής:

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ 2021

10-7133. Έπιπλα σκεύη 16.000,00

10-7134.

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και

λογισμικά 16.500,00

10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 8.000,00

30-7135.015 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού- εργαλεία 2.000,00

30-7135.026 Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο αναπτ. έξυπνης πόλης 24.800,00

30-7135.012 Προμήθεια αστικού εξοπλ.,πινακ. κλπ Δ.Ε.Λαυρίου 8.000,00

30-7135.013 Προμήθεια αστικού εξοπλ,.πινακ.κλπ Δ.Ε.Κερατέας 53.000,00

30-7333.007 Συντήρηση και επισκευή οδικού δικτύου Δ.Ε.Λαυρίου 24.800,00

30-7333.008 Συντήρηση επισκευή  οδικού δικτύου Δ.Ε.Κερατέας 24.800,00

30-7413.076 Πολεοδομ.μελέτη επεκτ.αναθ.σχεδίου στην Ανω όρια Λαυρίου 27.500,00
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35-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 15.000,00

9. Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και

αντισταθμιστικών οφειλών  (1312)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ,  για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων

σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (Κ.Α. Εσόδου 1312), έχουν υπολογισθεί στο

ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2020. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές

δαπάνες δήμων  έτους 2021 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 70.650,00€.

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από την ΣΑΤΑ σχολείων έτους 2021 είναι τα εξής:

ΚΑΕ περιγραφή Π/Υ 2021

30-6261.004 Συντήρηση και επισκευή Α βάθμιας εκπαίδευσης 41.683,50

30-6261.005 Συντήρηση & επισκευή σχολ. κτιρίων  Β εκπαίδευσης 28.966,50

10. Έσοδα  για πυροπροστασία και έσοδα αντιμετώπισης καταστροφών από θεομηνίες

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό  για  κάλυψη δαπανών που αφορούν

πυροπροστασία ΚΑ 1214 εφόσον θα δαπανηθούν για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών,

υπολογίστηκαν στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν το έτος 2020. Η διαφορά που θα προκύψει για

λειτουργικές δήμων  έτους 2021 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 89.400,00€ και θα καλύψει τις κάτωθι  δαπάνες/επενδύσεις :

Σύνολο 170.446,00

ΚΑΕ περιγραφή Π/Υ 2021

70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυρασφάλεια 47.088,00

70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  εκτάκτου προσωπικού 11.758,00

70-6233.001 Μισθώματα μηχανημάτων 5.000,00

70-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.000,00

70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 20.000,00

70-6264.001 Συντήρηση υπερκατασκευών πυροσβ.οχημάτων 7.000,00

70-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 600,00

70-6414.002 Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών-αναδάσωση 8.000,00
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70-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων 60.000,00

70-6699.001 Λοιπές προμήθειες πυροπροστασίας 7.000,00

Σημείωση: Το υπόλοιπο ποσό ύψους 81.046,00€ θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Επιπλέον εγγράφηκε πίστωση  ύψους 250.000,00 € η οποία αφορά πρόγραμμα αντιμετώπισης ζημιών

και καταστροφών όπως ήταν η καταστροφική πυρκαγιά σε περιοχή της Λαυρεωτικής τον Σεπτέμβριο

του 2020. Το ποσό αποτυπώνεται στον ΚΑΕ 1214.005 και αντίστοιχα υπολογίστηκαν οι κάτωθι

δαπάνες:

ΚΑΕ Περιγραφή Π/Υ 2021

64-6414.002 Περισυλλογή λειοτεμαχισμός και απομάκρυνση προϊόντων
από την πυρκαγιά 186.000,00

64-6662.002 προμήθεια σκυροδέματος για διαστρ.δρόμων εντός
καμένης περιοχής 64.000,00

11.Εγγραφή ποσού χρηματοδότησης και δαπάνης στον προϋπολογισμό από επενδυτικά δάνεια

του άρθρ. 69 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι).

Βάσει του άρθρου 3 της περ. Γ της ΚΥΑ 38347/18 ορίζεται ότι μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης

του έργου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και της απόφασης έγκρισης του Ταμείου Παρακαταθηκών

και Δανείων για χορήγηση δανείου στον φορέα, θα πρέπει να εγγραφεί στον νέο ΚΑΕ 3123

«Επενδυτικά δάνεια του άρθρ. 69 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)» το εγκεκριμένο ποσό

χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του έτους με βάση την εκτιμώμενη υλοποίηση

του έργου,  -  σε ΚΑΕ χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε.  (υπηρεσίες 60  -  69),  οι πιστώσεις της

αντίστοιχης δαπάνης που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του έτους.  Κατόπιν υπογραφής της

δανειακής σύμβασης, αναμορφώνεται εφόσον απαιτείται το ποσό που είχε εγγραφεί στον ΚΑΕ 3123

και πραγματοποιείται εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον νέο ΚΑΕ 1315 «Επιχορηγήσεις από το

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ίση με το ποσό του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του δανείου (τόκους

+ χρεωλύσια), όπως αυτό προκύπτει από την εν λόγω δανειακή σύμβαση.

Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών πραγματοποιούνται εγγραφές στους ΚΑΕ 6521 «Τόκοι δανείων

εσωτερικού»  και 6526 «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού».
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Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις:

ΚΑΕ περιγραφή Π/Υ 2021 ΚΑΕ περιγραφή Π/Υ 2021 παρατηρήσεις

3123.001

 Αγροτική
Οδοποιία Δήμου
Λαυρεωτικής
Επενδυτικά
δάνεια του αρ. 69
του ν. 4509/2017
(Φιλόδημος Ι)

263.615,93 64-7333.008

Αγροτική
Οδοποιία Δήμου
Λαυρεωτικής
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)

263.615,93

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ:
9ΚΦΝ465Χ
Θ7-Μ9Η

1315.

Επιχορηγήσεις
από το
πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
(αρ. 69 του
ν.4509/2017)

49.483,08 1) 00-6521.001
2) 00-6526.001

Επιχορηγήσεις
από το
πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
(αρ. 69 του
ν.4509/2017)

49.483,08

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ:
9ΚΦΝ465Χ
Θ7-Μ9Η

12.Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & ΠΔΕ

Ο Δήμος μας αποτύπωσε στον ΚΑΕ 1322 επιχορήγηση του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ποσό

ύψους 1.055.600,00€  & του ΠΔΕ ποσό ύψους 7.614.399,52€. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό

ύψους 8.669.999,52.

Αναλυτικότερα: Σύνολο 1.055.600,00

ΚΑΕ Περιγραφή Π/Υ 2021 ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ Παρατηρήσεις

1322.029*
Έργα και επενδυτικές
δραστηριότητες των δήμων όλης της
χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

82.600,00
1) 64-6414.001
 2) 64-
6662.001

απόφαση
ένταξης με ΑΔΑ:
65Ξ0465ΧΘ7-ΕΡΥ

1322.030
Συμπληρωματικές Εγκαταστάσεις
στο Αθλητικό Κέντρο
Κερατέας(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

600.000,00 1) 61-7135.001
2) 61-7326.001

απόφαση
ένταξης με ΑΔΑ:
ΩΓ5Ε465ΧΘ7-
ΟΥ7

1322.031 Προμήθεια απορριμματοφόρων
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 150.000,00 64-7132.001

απόφαση
ένταξης με ΑΔΑ:
ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-
0Υ6
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1322.033
προμήθεια
απορριματ.οχημ.&μηχανημάτων
έργου &εξοπλισμού ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ

223.000,00 62-7132.001

απόφαση
ένταξης με ΑΔΑ:
92Α746ΜΤΛ6-
ΒΟΔ

*Για την κάλυψη των εξόδων υπολογίζεται και ταμειακό διαθέσιμο έτους 2020

Σύνολο 7.614.399,52

ΚΑΕ περιγραφή Π/Υ  2021 KAE ΕΞΟΔΟΥ παρατηρήσεις

1322.024
Χρηματοδότηση ¨Ανάπλαση
τεσσάρων παραλιών Δ. Λαυρεωτικής
2018ΣΕ15510028

239.999,52  64-7326.001

απόφαση
ένταξης με ΑΔΑ:
ΩΠ3Κ465Χ18-
ΝΕΔ

1322.025
Ανάδειξη και Αξιοποίηση
Πολιτιστικού  Κέντρου Δήμου
Λαυρεωτικής

1.060.780,79  61-7311.001

απόφαση
ένταξης με ΑΔΑ:
Ω2ΦΣ465Χ18-
ΓΝΔ

1322.026

Ανάδειξη και Αξιοποίηση Κτιρίου
Φιλόμουσων(κτίριο Α) ως
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Λαυρεωτικής

1.113.619,21 1) 61-7311.002
2) 00-6737.010

απόφαση
ένταξης με ΑΔΑ:
ΩΩΠ4465Χ18-
6ΣΟ

1322.028

Ανάπλαση Λ. Αθηνών-Σουνίου
κάθετων οδών και όμορων πλατειών
εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας
(ΠΔΕ ΣΑΕ 068)

5.200.000,00  64-7333.009

απόφαση
ένταξης με ΑΔΑ:
6ΑΠ2465Χ18-
179

Η διαφορά που θα προκύψει για τις επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και από το

ΠΔΕ  έτους 2021 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

13.Λοιπές  επιχορηγήσεις

Ο Δήμος μας αποτύπωσε στον ΚΑΕ 1321,1323,1326,1327,1328   και 1329  επιχορηγήσεις ύψους

17.807.251,94€ και  στον ΚΑΕ 1212.008 ποσό 33.696,00€

 Αναλυτικότερα:

Σύνολο 17.807.251,94

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ 2021 KAE ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1321.012 Οδοποιία 1.500.000,00 64-7333.010
απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ: ΩΤΑΥ7Λ7-
Λ48
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1321.019 Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου
Λαυρεωτικής 1.643.413,25

1)64-6117.002
2)64-
6117.004,6117.005
3)64-7135.002
4)64-7321.001
5)64-
7326.002,7326.003
6)00-6737.013

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ:
9Δ26465Χ18-
ΕΞ9

1321.020

Χρηματ. Περιφέρειας για
Κατασκευή δυο παιδικών
χαρών στο Δήμο Λαυρεωτικής 400.000,00 64-7322.001

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ:
ΨΟΥΡ7Λ7-ΕΚΨ

1321.022

Αναπλ.περιβάλλοντα χώρου
&συμπλ.αθλητικών
εγκαταστάσεων γηπέδου
Βογιατζή

1.500.000,00 64-7321.003

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ:
ΨΟΥΡ7Λ7-ΕΚΨ

1323.012*
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE
CIRC for BIO 76.925,10

1)20-6041.001
2)20-6054.001
3)20-6117.008
4)20-7135.015
5)20-7135.016

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

1326.010
Αποκατάσταση Διατηρητέου
Κτιρίου  «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» 1.800.000,00 30-7311.020

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ: 607Γ7Λ7-
ΥΡΙ

1326.011 Αποκατάσταση Γαλλικής
Σκάλας Λαυρίου 2.210.000,00  30-7321.010

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ: 607Γ7Λ7-
ΥΡΙ

1326.012 Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής 94.302,17 30-7323.017

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ: ΨΠΧΒΛ7-
Υ15

1326.013 Κατασκευή Πάρκου
Κυκλοφοριακής Αγωγής 780.000,00  30-7322.011

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ: 607Γ7Λ7-
ΥΡΙ

1326.014
Εργασίες για την προστασία
των φοινικοειδών του Δήμου
Λαυρεωτικής

200.000,00  35-7336.002

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ: 607Γ7Λ7-
ΥΡΙ



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 168 από 201

1326.015
Κατασκευή γηπέδου 9x9 στο
Δημοτικό Στάδιο Κερατέας του
Δήμου Λαυρεωτικής.

390.000,00  30-7326.027

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ: 607Γ7Λ7-
ΥΡΙ

1326.016 Ανέγερση Πολιτιστικού
Κέντρου Ποντίων 799.800,00  30-7311.021

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ: 67507Λ7-
Π78

1326.017

Ενεργειακή Αναβάθμιση
συντήρηση και ανακατασκευή
Δημοτικού Κλειστού
Γυμναστηρίου Λαυρίου και
περιβάλλοντος χώρου.

1.500.000,00  30-7331.009

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ: 607Γ7Λ7-
ΥΡΙ

1326.022

Κτηματογράφηση
Πολεοδόμηση Πράξη
Εφαρμογής Β' κατοικίας
Περιγιάλι-Τσονίμα-
Τρεχαντιέρα στο Δήμο
Λαυρεωτικής

880.000,00 30-7413.025

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ: 607Γ7Λ7-
ΥΡΙ

1326.023

Κτηματογράφηση
Πολεοδόμηση Πράξη
Εφαρμογής περιοχών
Β΄κατοικίας Πανόραμα- Αγία
Μαρίνα Τουρκολίμανο
(πρώην Δήμου Κερατέας)
Δήμου Λαυρεωτικής

485.698,81 30-7413.028

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ: 607Γ7Λ7-
ΥΡΙ

1326.024

Μελέτη Κτηματογράφησης -
Πολεοδόμησης - Πράξης
Εφαρμογής περιοχής Β'
κατοικίας «Βρωμοπούσι ή
Καλοπήγαδο» Δήμου
Κερατέας

548.409,91 30-7413.052

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ: 607Γ7Λ7-
ΥΡΙ

1326.025

Μελέτη Κτηματογράφησης -
Πολεοδόμησης - Πράξης
Εφαρμογής περιοχής Β'
κατοικίας «ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ»
Δήμου Κερατέας

300.000,00 30-7413.026

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ: 607Γ7Λ7-
ΥΡΙ
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1326.026

Κτηματογραφική Αποτύπωση
- Μελέτη Γεωλογικής
Καταλληλότητας - Υδραυλική
Μελέτη Ρεμάτων -
Περιβαλλοντική Μελέτη
Ρεμάτων για την
πολεοδόμηση περιοχών
παραθεριστικής κατοικίας
«Σπηλιαζέζα» και
«Αγιασμόθι»Δήμου Κερατέας

448.409,98 30-7413.032

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ: 607Γ7Λ7-
ΥΡΙ

1326.027

Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο
4ο Δημοτικό σχολείο
Κερατέας 100.000,00 61-7326.002

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-
7ΚΔ

1326.028

Αντικατάσταση
συνθετ.χλοοταπ.γηπέδου
Ραφιά 450.000,00 61-7326.003

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-
7ΚΔ

1326.029

Κατασκευή εργαστηρίου
ειδ.επαγ.εκπαιδ.& καταρτισης
για παιδιά άνω των 14 ετών 1.000.000,00 64-7321.002

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-
7ΚΔ

1327.001

Χρηματ.από το Ταμείο
Αλληλ.του έργου
Ασφαλτόστρωση δρόμων
εξυπηρέτησης δομής
μεταναστών

45.000,00 64-7323.003

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ:
ΩΚΨΓ46ΜΔΨΟ-
ΞΗΟ

1328.012

Επέκταση - αναβάθμιση
υποδομών στις δομές υγείας
Δήμου Λαυρεωτικής ΕΣΠΑ 74.186,72

1)60-7131.001
2)60-7133.003
3)60-7135.004

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ: Ω2487Λ7-
52Δ

1329.015

Χρηματοδότηση Δ.Ε.Η. για
προμήθεια και τοποθέτηση
οργάνων παιδικής χαράς στο
Ο.Τ.219 της Δ.Ε. Κερατέας

130.000,00 30-7135.010

υπ΄αριθμ.πρωτ.
2536/2016
έγγραφο της
Δ.Ε.Η. Α.Ε.

1329.016
Χρηματοδότηση
Κοινόχρηστων Χώρων
Κερατέας-Πράσινο Ταμείο

64.200,00 30-7111.001

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ:
Ω8Η446Ψ844-
ΤΧ8
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1329.019

Χρηματοδότηση Πράσινο
Ταμείο ¨Προμήθεια υλικών
συντήρησης αποκατάστασης
Φοινικοδάσους Λαυρίου¨

275.306,00 30-7135.019

απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ:
6ΣΩ946Ψ844-
Σ7Ο

1329.022

Χρηματοδότηση από Πράσινο
Ταμ.για Αναβάθμιση
πεζοδρομίων με βιοκλιματικά
υλικά

111.600,00 64-7324.001
απόφαση
ένταξης με
ΑΔΑ:
Ω5ΚΨ46Ψ844-
61Ζ

* Για την κάλυψη των εξόδων υπολογίζεται και ταμειακό διαθέσιμο έτους 2020

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ 2021 KAE ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1212.008 Χρηματοδότηση "Κέντρο

Κοινότητας Δήμου
Λαυρεωτικής" ΕΣΠΑ

33.696,00 60-6041.001
60-6054.001
60-6613.001
60-7133.001
60-7134.001
60-7425.001

απόφαση
ένταξης
501/2018
Περιφέρεια  με
ΑΔΑ: 75Ρ97Λ7-
ΧΡΩ

14.Έσοδα από Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Το ύψος των τελών  καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκαν με γνώμονα το κόστος
παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να
εισπραχθούν εντός του έτους 2020  ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της
συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2021

1 ) Υπηρεσία Καθαριότητας
ΚΑΕ Π/Υ 2021
0311 3.346.121,92
2111 900.000,00
3211 4.509.230
5113 493.886.78
Σύνολο 9.249.238,70
Κ.Α
Δαπανών

Περιγραφή Ποσό (€)

20.6 Λειτουργικές δαπάνες 4.229.846,35
20.7 Επενδυτικές δαπάνες 191.683,84
20.8 Πληρωμές ΠΟΕ και

λοιπές
4.655.624,15

Τόκοι και χρεολύσια δανείου (υπ. 00) 172.084,31
Σύνολα Δαπανών 9.249.238,70

Στον ανωτέρω  πίνακα δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που θα πληρωθούν από πόρους

χρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων.
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15.Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις – Λοιπές

αποδόσεις (ΚΑΕ 41-82)

Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα μεταξύ

εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 41) και αποδόσεων στο Δημόσιο (ΚΑΕ 82)

Κωδικός
Εσόδου Περιγραφή Ποσά Π/Υ

2021
Κωδικός
Εξόδου Περιγραφή Ποσά Π/Υ

2021

41
Εισπράξεις υπέρ
δημοσίου &
τρίτων

1.841.068,56

82 Λοιπές
αποδόσεις 1.871.068,56

-8251 Παγία
προκαταβολή -16.000,00

-8261 Λοιπές
επιστροφές -14.000,00

Σύνολα ΚΑΕ 41 1.841.068,56 σύνολα ΚΑΕ 82 1.841.068,56

16.Χρηματικό Υπόλοιπο

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2020 που

μεταφέρεται στην χρήση 2021, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως

31/12/2020, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος

2020 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 23.473.481,73 € με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών

να ανέρχεται στο ποσό των 22.057.703,56 €. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό

1.415.778,17 €,  είναι το κατ΄ εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό

έτους 2021.

       Αναλυτικά οι εγγραφές στους ΚΑΕ 51 του χρηματικού υπολοίπου είναι οι ακόλουθες:

Σύνολο 1.415.778,17
ΚΑΕ περιγραφή Π/Υ 2021 παρατηρήσεις

5111. Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από τακτικά έσοδα 207.103,70 ισοσκελίζει με ΚΑΕ 81 - ΚΑΕ 20-81

5112. Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από τακτικά έσοδα 0,00

5113. Χρηματικό Υπόλοιπο
προερχόμενο από τακτικά έσοδα 493.886,78 Χρηματικό υπόλοιπο

καθαριότητας
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5119. Χρηματικό Υπόλοιπο
προερχόμενο από τακτικά έσοδα

418.434,93

5121. Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 0,00

5122. Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 219.967,26

5123.001 Χρηματικό Υπόλοιπο
προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 23.518,08

5123.002 Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 0,00

5124. Χρηματικό Υπόλοιπο
προερχόμενο από Π.Δ.Ε. 52.867,42

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (οδοποιία) +
Πρόγραμμα LIFE CIRCforBIO

5129. Χρηματικό Υπόλοιπο
προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 0,00

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 46735/20 κάθε ΚΑΕ χρηματικού υπολοίπου εκτός των 5119 και 5129

πρέπει να αντιστοιχίζεται με ισόποσες εγγραφές στο σκέλος των εξόδων.

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
Αριθμός

Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από
μέχρι 30/9/2020 30/9/2020 την 31/12/2020  Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.243.220,14 4.881.464,88 7.207.179,80 7.733.062,27 0,00
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 58.513,96 41.760,09 49.044,96 71.602,37 0,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.000,00 1.778,25 0,00 10.000,00 0,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.159.175,33 2.009.163,41 3.250.000,00 3.346.121,92 0,00
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 571.095,26 329.617,00 507.773,43 667.920,00 0,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 724.109,83 502.051,98 680.000,00 914.426,47 0,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.624.819,04 1.968.614,28 2.624.819,04 2.624.819,04 0,00
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 95.506,72 28.479,87 95.542,37 98.172,47 0,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 32.976.698,06 6.559.442,88 8.667.297,32 27.614.665,34 0,00
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 6.980.816,05 5.099.758,11 6.019.193,47 577.813,00 0,00
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 25.624.264,54 1.253.498,80 2.364.626,18 26.802.704,54 0,00
14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 194.000,00 100.668,41 135.000,00 194.000,00 0,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162.617,47 105.517,56 148.477,67 25.147,80 0,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 2.522.287,91 1.775.425,72 2.071.184,33 1.353.720,08 0,00

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.505.787,91 1.763.152,67 2.054.684,33 1.336.720,08 0,00
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 16.500,00 12.273,05 16.500,00 17.000,00 0,00
3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 14.834.602,53 8.923.052,75 1.253.589,72 12.723.555,35 0,00

31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 5.101.512,53 0,00 528.170,44 3.985.372,82 0,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 9.733.090,00 8.923.052,75 725.419,28 8.738.182,53 0,00
4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 2.480.986,64 1.526.901,90 2.461.812,46 2.321.388,56 0,00

41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.861.626,74 1.308.639,93 1.858.452,56 1.841.068,56 0,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 28.500,00 6.690,99 12.500,00 30.000,00 0,00
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 590.859,90 211.570,98 590.859,90 450.320,00 0,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.812.418,10 1.812.418,10 1.812.418,10 1.415.778,17 0,00

511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 406.589,63 406.589,63 406.589,63 1.119.425,41 0,00
512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.405.828,47 1.405.828,47 1.405.828,47 296.352,76 0,00

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: 61.870.213,38 25.478.706,23 23.473.481,73 53.162.169,77 0,00
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΟΣ/ΤΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.733.062,27 14,55%

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 27.614.665,34 51,94%

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
1.353.720,08 2,55%

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 12.723.555,35 23,93%

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΩΝ
2.321.388,56 4,37%

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.415.778,17 2,66%

ΣΥΝΟΛΟ : 53.162.169,77 100,00%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής  αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει

πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς δαπανών αυτού:

1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :

Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) :
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
Αριθμός

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από
μέχρι 30/9/2020 30/9/2020 την  31/12/2020 το Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ1
 6  Έξοδα 15.486.896,13 8.681.043,76 12.699.681,01 11.975.707,97 0,00
 60  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.338.558,72 2.811.315,84 4.234.274,50 3.989.172,34 0,00
 61  Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.368.081,39 525.239,50 857.519,52 972.853,18 0,00
 62  Παροχές τρίτων 3.327.853,16 1.702.375,61 2.436.907,17 1.696.013,22 0,00
 63  Φόροι τέλη 62.000,00 18.945,39 52.337,86 54.800,00 0,00
 64  Λοιπά Γενικά έξοδα 2.058.996,85 1.382.890,37 1.876.478,91 413.400,00 0,00
 65  Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 129.657,17 96.005,36 127.857,81 464.688,81 0,00
 66  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.346.328,00 613.498,95 812.859,60 1.589.040,00 0,00
 67  Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.671.466,84 1.530.772,74 2.119.491,64 2.793.740,42 0,00
 68  Λοιπά έξοδα 183.954,00 0,00 181.954,00 2.000,00 0,00
 7  Επενδύσεις 32.021.998,83 2.802.266,53 4.331.650,11 30.600.500,21 0,00
 71  Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 7.185.548,94 980.926,00 1.705.368,82 5.296.138,45 0,00
 73  Έργα 21.032.539,85 937.035,89 1.701.130,54 22.605.623,06 0,00
 74  Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 3.713.910,04 839.304,64 880.150,75 2.698.738,70 0,00
 75  Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 90.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00
 8  Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 14.334.281,94 4.333.704,32 5.026.372,44 10.553.700,94 0,00
 81  Πληρωμές Π.Ο.Ε. 3.166.665,13 3.128.170,07 3.140.673,20 397.549,78 0,00
 82  Αποδόσεις 1.887.626,74 1.205.534,25 1.885.699,24 1.871.068,56 0,00
 83  Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 85  Προβλέψεις μη είσπραξης 9.279.990,07 0,00 0,00 8.285.082,60 0,00
 9  Αποθεματικό 27.036,48 0,00 0,00 32.260,65 0,00

ΣΥΝΟΛΑ: 61.870.213,38 15.817.014,61 22.057.703,56 53.162.169,77 0,00
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
Αριθμός

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από
μέχρι 30/9/2020 30/9/2020 την  31/12/2020 το Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 00  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9.678.497,65 5.460.347,95 7.367.774,30 6.653.694,51 0,00

 10  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 1.990.288,88 1.117.379,91 1.654.318,54 1.578.501,82 0,00

 15  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.646.092,65 866.501,90 1.300.717,81 1.057.901,05 0,00

 20  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 15.166.696,83 3.565.225,74 5.117.160,37 12.908.804,23 0,00

 25  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2.385.968,90 808.258,60 808.258,60 1.478.051,42 0,00

 30  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 16.464.702,34 3.184.387,15 4.007.657,64 12.709.729,17 0,00

 35  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 797.010,83 354.726,30 459.216,57 466.627,29 0,00

 40  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00

 45  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 207.900,78 70.127,14 83.165,45 176.395,79 0,00

 50  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 60  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις 407.829,22 38.882,54 253.249,40 115.329,47 0,00
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

 61  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις 3.324.400,00 0,00 0,00 3.211.038,08 0,00
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

 62  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και 49.147,93 0,00 49.147,93 223.000,00 0,00
δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

 63  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

 64  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 9.510.563,00 222.405,53 799.078,52 12.359.987,81 0,00
(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

 69  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΔΕ)

 70  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 214.077,89 128.771,85 157.958,43 176.448,48 0,00
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Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 11.975.707,97 22,53%

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 30.600.500,21 57,56%

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.553.700,94 19,85%

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 32.260,65 0,06%

ΣΥΝΟΛΑ : 53.162.169,77 100,00%

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
Αριθμός

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από Εγκριθείσες από
μέχρι 30/9/2020 30/9/2020 την  31/12/2020 το Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση

ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 61.843.176,90 15.817.014,61 22.057.703,56 53.129.909,12 0,00

9 Αποθεματικό 27.036,48 0,00 0,00 32.260,65 0,00

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 61.870.213,38 15.817.014,61 22.057.703,56 53.162.169,77 0,00
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Διάρθρωση εξόδων ανά υπηρεσία του Δήμου και σύγκριση των λειτουργικών με τις επενδυτικές δαπάνες

                                                                                                          Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ
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3.353.614,12 1.508.809,88 989.508,23 4.270.339,35 0,00 896.093,89 224.080,00 14.400,00 88.361,58 170.446,00 36.254,92 423.800,00 11.975.707,97

Επενδύσεις 0 40.500,00 16.000,00 3.982.840,73 16.000,00 10.881.026,87 215.000,00 0,00 78.906,72 3.211.038,08 223.000,00 11.936.187,81 30.600.500,21

Σύνολα: 3.353.614,12 1.549.309,88 1.005.508,23 8.253.180,08 16.000,00 11.777.120,76 439.080,00 14.400,00 88.361,58 170.446,00 115.161,64 3.211.038,08 223.000,00 12.359.987,81 42.576.208,18
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’  αριθμ.6/2020

απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για τον κάθε ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου

οικονομικού έτους 2021.

Κατόπιν 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

- Το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και το

άρθρο 12 του Ν.4623/19,

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010

- την υπ’ αριθμ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/Β/01.08.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών

Οικονομικών και Εσωτερικών

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

Καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2021, ο οποίος

εμφανίζεται συνοπτικά:
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.243.220,14 4.881.464,88 7.207.179,80 7.733.062,27 7.733.062,27
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 58.513,96 41.760,09 49.044,96 71.602,37 71.602,37
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.000,00 1.778,25 0,00 10.000,00 10.000,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.159.175,33 2.009.163,41 3.250.000,00 3.346.121,92 3.346.121,92
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 571.095,26 329.617,00 507.773,43 667.920,00 667.920,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 724.109,83 502.051,98 680.000,00 914.426,47 914.426,47
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.624.819,04 1.968.614,28 2.624.819,04 2.624.819,04 2.624.819,04
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 95.506,72 28.479,87 95.542,37 98.172,47 98.172,47
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 32.976.698,06 6.559.442,88 8.667.297,32 27.614.665,34 27.614.665,34

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 6.980.816,05 5.099.758,11 6.019.193,47 577.813,00 577.813,00
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 25.624.264,54 1.253.498,80 2.364.626,18 26.802.704,54 26.802.704,54
14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 194.000,00 100.668,41 135.000,00 194.000,00 194.000,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162.617,47 105.517,56 148.477,67 25.147,80 25.147,80
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 2.522.287,91 1.775.425,72 2.071.184,33 1.353.720,08 1.353.720,08

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.505.787,91 1.763.152,67 2.054.684,33 1.336.720,08 1.336.720,08
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 16.500,00 12.273,05 16.500,00 17.000,00 17.000,00
3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 14.834.602,53 8.923.052,75 1.253.589,72 12.723.555,35 12.723.555,35

31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 5.101.512,53 0,00 528.170,44 3.985.372,82 3.985.372,82
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 9.733.090,00 8.923.052,75 725.419,28 8.738.182,53 8.738.182,53
4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 2.480.986,64 1.526.901,90 2.461.812,46 2.321.388,56 2.321.388,56

41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.861.626,74 1.308.639,93 1.858.452,56 1.841.068,56 1.841.068,56
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 28.500,00 6.690,99 12.500,00 30.000,00 30.000,00
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 590.859,90 211.570,98 590.859,90 450.320,00 450.320,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.812.418,10 1.812.418,10 1.812.418,10 1.415.778,17 1.415.778,17

511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 406.589,63 406.589,63 406.589,63 1.119.425,41 1.119.425,41
512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.405.828,47 1.405.828,47 1.405.828,47 296.352,76 296.352,76

                ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 61.870.213,38 25.478.706,23 23.473.481,73 53.162.169,77 53.162.169,77
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΟΣ/ΤΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.733.062,27 14,55%

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 27.614.665,34 51,94%

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.353.720,08 2,55%

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 12.723.555,35 23,93%

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.321.388,56 4,37%

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.415.778,17 2,66%

ΣΥΝΟΛΟ : 53.162.169,77 100,00%
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ1
 6  Έξοδα 15.486.896,13 8.681.043,76 12.699.681,01 11.975.707,97 11.975.707,97

 60  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.338.558,72 2.811.315,84 4.234.274,50 3.989.172,34 3.989.172,34

 61  Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.368.081,39 525.239,50 857.519,52 972.853,18 972.853,18

 62  Παροχές τρίτων 3.327.853,16 1.702.375,61 2.436.907,17 1.696.013,22 1.696.013,22

 63  Φόροι τέλη 62.000,00 18.945,39 52.337,86 54.800,00 54.800,00

 64  Λοιπά Γενικά έξοδα 2.058.996,85 1.382.890,37 1.876.478,91 413.400,00 413.400,00

 65  Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 129.657,17 96.005,36 127.857,81 464.688,81 464.688,81

 66  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.346.328,00 613.498,95 812.859,60 1.589.040,00 1.589.040,00

 67  Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.671.466,84 1.530.772,74 2.119.491,64 2.793.740,42 2.793.740,42

 68  Λοιπά έξοδα 183.954,00 0,00 181.954,00 2.000,00 2.000,00

 7  Επενδύσεις 32.021.998,83 2.802.266,53 4.331.650,11 30.600.500,21 30.600.500,21

 71  Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 7.185.548,94 980.926,00 1.705.368,82 5.296.138,45 5.296.138,45

 73  Έργα 21.032.539,85 937.035,89 1.701.130,54 22.605.623,06 22.605.623,06

 74  Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 3.713.910,04 839.304,64 880.150,75 2.698.738,70 2.698.738,70

 75  Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 90.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00

 8  Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 14.334.281,94 4.333.704,32 5.026.372,44 10.553.700,94 10.553.700,94

 81  Πληρωμές Π.Ο.Ε. 3.166.665,13 3.128.170,07 3.140.673,20 397.549,78 397.549,78

 82  Αποδόσεις 1.887.626,74 1.205.534,25 1.885.699,24 1.871.068,56 1.871.068,56

 83  Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 85  Προβλέψεις μη είσπραξης 9.279.990,07 0,00 0,00 8.285.082,60 8.285.082,60

 9  Αποθεματικό 27.036,48 0,00 0,00 32.260,65 32.260,65

ΣΥΝΟΛΑ: 61.870.213,38 15.817.014,61 22.057.703,56 53.162.169,77 53.162.169,77
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 00  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9.678.497,65 5.460.347,95 7.367.774,30 6.653.694,51 6.653.694,51

 10  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 1.990.288,88 1.117.379,91 1.654.318,54 1.578.501,82 1.578.501,82

 15  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.646.092,65 866.501,90 1.300.717,81 1.057.901,05 1.057.901,05

 20  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 15.166.696,83 3.565.225,74 5.117.160,37 12.908.804,23 12.908.804,23

 25  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2.385.968,90 808.258,60 808.258,60 1.478.051,42 1.478.051,42

 30  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 16.464.702,34 3.184.387,15 4.007.657,64 12.709.729,17 12.709.729,17

 35  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 797.010,83 354.726,30 459.216,57 466.627,29 466.627,29

 40  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 14.400,00 14.400,00

 45  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 207.900,78 70.127,14 83.165,45 176.395,79 176.395,79

 50  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 60  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις 407.829,22 38.882,54 253.249,40 115.329,47 115.329,47
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

 61  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις 3.324.400,00 0,00 0,00 3.211.038,08 3.211.038,08
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

 62  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και 49.147,93 0,00 49.147,93 223.000,00 223.000,00
δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

 63  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

 64  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 9.510.563,00 222.405,53 799.078,52 12.359.987,81 12.359.987,81
(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

 69  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΔΕ)

 70                    ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                              214.077,89    128.771,85      157.958,43         176.448,48     176.448,48

ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 61.843.176,90 15.817.014,61 22.057.703,56 53.129.909,12 53.129.909,12

9 Αποθεματικό 27.036,48 0,00 0,00 32.260,65 32.260,65

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 61.870.213,38 15.817.014,61 22.057.703,56 53.162.169,77 53.162.169,77
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Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 11.975.707,97 22,53%

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 30.600.500,21 57,56%

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.553.700,94 19,85%

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 32.260,65 0,06%

ΣΥΝΟΛΑ : 53.162.169,77 100,00%

Διάρθρωση εξόδων ανά υπηρεσία του Δήμου και σύγκριση των λειτουργικών με τις επενδυτικές δαπάνες

                                                                                                          Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Έξοδα
χρήσης 3.353.614,12 1.508.809,88 989.508,23 4.270.339,35 0,00 896.093,89 224.080,00 14.400,00 88.361,58 170.446,00 36.254,92 423.800,00 11.975.707,97

Επενδύσεις 0 40.500,00 16.000,00 3.982.840,73 16.000,00 10.881.026,87 215.000,00 0,00 78.906,72 3.211.038,08 223.000,00 11.936.187,81 30.600.500,21

Σύνολα: 3.353.614,12 1.549.309,88 1.005.508,23 8.253.180,08 16.000,00 11.777.120,76 439.080,00 14.400,00 88.361,58 170.446,00 115.161,64 3.211.038,08 223.000,00 12.359.987,81 42.576.208,18
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Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ –

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»  κ.  Αρετούσα Μακρή,  μειοψήφησε στο υποβληθέν προς έγκριση σχέδιο του

Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2021,  διότι είναι μη ρεαλιστικό και

πλασματικό και θα τοποθετηθεί επί του θέματος κατά τη συζήτηση αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.1140/2020 απόφασης Δημάρχου, με την

οποία έγινε η ανάθεση της υπηρεσίας ‘’φόρτωση και μεταφορά στο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ μη

επικίνδυνων στερεών αποβλήτων’’

Αρ. Απόφ.: 312/2020

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.1140/2020 απόφασης Δημάρχου, με την οποία έγινε η ανάθεση της υπηρεσίας ‘’φόρτωση και

μεταφορά στο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων’’», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα της

παρ.2  του άρθρου 58 «…όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση

ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης,  ο δήμαρχος μπορεί να

αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας

ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την

επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής…»,

2. τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006) «Κύρωση

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σύμφωνα με τις οποίες «…Στις περιπτώσεις του στοιχείου β΄

της παραγράφου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν

υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία

τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»,

3. 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,

4. την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την

Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»,

5. την Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 - Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. –

Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης,
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6. την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β`/24.8.2010) Μέτρα, όροι και προγράμματα

για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις

(ΑΕΚΚ),

7. την Υ.Α. Οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β`/19.9.2016) Οργάνωση και λειτουργία

Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ),  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42  του

Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει,

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

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

9. την κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης ογκωδών

αποβλήτων αναμεμειγμένων με απόβλητα πρασίνου, καθώς και απορριμμάτων προσομοιάζοντα

με οικιακά, από παράνομες εναποθέσεις, έπειτα από παραβίαση της περίφραξης σε δημοτική

έκταση 20 στρεμμάτων, στη θέση ‘’ΟΞΥΓΟΝΟ’’ του Δήμου Λαυρεωτικής,

10. την ανάγκη της άμεσης απομάκρυνσης τους με φόρτωση και μεταφορά αυτών στο ΧΥΤΑ

ΦΥΛΗΣ,

11. το γεγονός ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν δύναται να ανταποκριθεί καθώς δεν διαθέτει τα

κατάλληλα μηχανήματα - υλικοτεχνικό εξοπλισμό ούτε το κατάλληλο προσωπικό,

12. την υπ’  αριθμ.  πρωτ:  21205/30.11.2020  εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί

αναγκαιότητας εκτέλεσης της υπηρεσίας ‘’φόρτωση και μεταφορά στο ΧΥΤΑ Φυλής μη επικίνδυνων

στερεών αποβλήτων’’,

13. το υπ’ αριθμ. πρωτ: 21366/01.12.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών με θέμα «φόρτωση και μεταφορά στο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ μη επικίνδυνων στερεών

αποβλήτων», το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ007750346,

14. την υπ’ αριθμ.180/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «φόρτωση και

μεταφορά στο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων»,  προϋπολογισμού δαπάνης

24.304,00 ευρώ,

15. την υπ’ αριθμ. 1138/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η έγκριση

της ως άνω μελέτης,

16. την αριθμ. πρωτ: 21377/01.12.2020 πρόσκληση υποβολής προσφοράς Δημάρχου

Λαυρεωτικής,

17. την αριθμ. πρωτ: 21385/01.12.2020 οικονομική προσφορά που κατατέθηκε στην Υπηρεσία

από την εταιρεία ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.’’ και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά,

18. την υπ’ αριθμ. 1140/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η ανάθεση

της υπηρεσίας (20AWRD007752318),

19. την αριθμ. πρωτ: 21414/01.12.2020 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης,

20. την αριθμ. πρωτ: 21416/01.12.2020 σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών μεταξύ του

Δήμου Λαυρεωτικής και την εταιρείας ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.’’,  με αντικείμενο τη φόρτωση και
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μεταφορά στο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,  ποσού των 19.600,00  ευρώ,

πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 24.304,00 ευρώ (20SYMV007752472)

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

αποφασίσουν σχετικά με την αποδοχή της δωρεάς.

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 της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,

- τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006,

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

άρθρου 117 του Ν.4674/2020,

- την υπ’ αριθμ. 1140/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η ανάθεση

της υπηρεσίας ‘’φόρτωση και μεταφορά στο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων’’

- 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

Α. Εγκρίνει την υπ’  αριθμ.1140/2020  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής,  με την οποία έγινε η

ανάθεση της υπηρεσίας «φόρτωση και μεταφορά στο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ μη επικίνδυνων στερεών

αποβλήτων», στην εταιρεία ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’,  με το διακριτικό τίτλο ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.’’,  με έδρα Ιωαν.  Μπέλου 28,

Παιανία,  με ΑΦΜ 800513380, Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ Αθηνών,  έναντι του ποσού των 19.600,00 ευρώ,  πλέον

ΦΠΑ 24%, ήτοι 24.304,00 ευρώ.

Β. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών από το υπάρχον προσωπικό του

Δήμου Λαυρεωτικής και εγκρίνει την ανάθεση αυτών σε ιδιώτη.

Γ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20-6414.001, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής

οικονομικού έτους 2020.  Η σχετική πίστωση θα εγγραφεί με αναμόρφωση του δημοτικού

προϋπολογισμού,  που θα γίνει στην πρώτη,  μετά την ανάθεση,  συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Λαυρεωτικής. Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης θα εκδοθεί μετά την αναμόρφωση

του προϋπολογισμού για την εξασφάλιση της αναγκαίας πίστωσης.

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

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Αρετούσα Μακρή, μειοψήφησε, αναφέροντας ότι η συγκέντρωση των αποβλήτων

στη δημοτική έκταση στην περιοχή ΚΟΜΟΜΠΥΛΙ ΛΑΥΡΙΟΥ γίνεται με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής.

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής ήδη με την αριθμ.9/2020  απόφασής της,  έχει αποφασίσει την

απομάκρυνση των σύμμεικτων απορριμμάτων, την αποκατάσταση και ανάπλαση της δημοτικής
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έκτασης. Η απόφαση αυτή πρέπει να υλοποιηθεί.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος C16/20 για την

αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο Λαυρεωτικής από την πυρκαγιά της 9ης

Σεπτεμβρίου 2020, με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση

Αρ. Απόφ.: 313/2020

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

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

διάταξης περί «ανάθεσης της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος C16/20 για την αποκατάσταση των

ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο Λαυρεωτικής από την πυρκαγιά της 9ης Σεπτεμβρίου 2020, με

προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως,  λόγω της άμεσης ανάγκης

αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν σε δίκτυα υποδομών από την πυρκαγιά.

Συγκεκριμένα, το σκυρόδεμα θα χρησιμοποιηθεί, για την διάστρωση σημείων του αγροτικού

δικτύου δρόμων, που βρίσκονται εντός της καμένης περιοχής με σκοπό την ενίσχυσή του έναντι των

φαινομένων διάβρωσης, που προκαλούνται από τις βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με την παρ.  3  του άρθρου 75  του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την

ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

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

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος,  το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην

ημερήσια διάταξη.  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο

θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως,  ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

1. την από 10.09.2020 ανακοίνωση Γενικής Γραμματίας Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης

περιοχών της Ανατολικής Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

2. την αριθμ.6685/2020  απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ

3880/Β/11.09.2020) με θέμα «Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των

Δημοτικών Ενοτήτων Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδος και Καλυβίων - Θορικού του Δήμου
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Σαρωνικού και της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Π.Ε. Ανατολικής

Αττικής της Περιφέρειας Αττικής», η ισχύς της οποίας είναι μέχρι την 9η Μαρτίου 2021

3. Το αριθμ. πρωτ: 19395/30.10.2020 αίτημα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των

ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο Λαυρεωτικής από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 9.9.2020

4. Την αριθμ. πρωτ: 79020/18.11.2020 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ‘’Χρηματοδότηση του Δήμου

Λαυρεωτικής του Ν.  Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που

προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)

5. 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.»

6. Τις διατάξεις του άρθρου 32 Α του Ν.4412/16 «…Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής

των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και

221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: α) …… β) λόγω του επείγοντος

χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2.… Στις περιπτώσεις α΄

και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου

υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της

σύμβασης…»

7. την αριθμ. πρωτ: 21308/01.12.2020 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί αναγκαιότητας

κατεπείγουσας διενέργειας προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20

8. το υπ’ αριθμ. πρωτ: 21867/10.12.2020 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος», προϋπολογισμού δαπάνης 63.984,00

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:

20REQ007818535

9. την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 64-6662.002 του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2020

10. την υπ’  αριθμ.  Α-1530/2020  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την υπ’

αριθμ.21896/11.12.2020 πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που

εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό (20REQ007823399)

11. την υπ’ αριθμ.183/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «προμήθεια

έτοιμου σκυροδέματος C16/20» προϋπολογισμού δαπάνης 63.984,00 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

12. την υπ’ αριθμ. πρωτ: 21927/11.12.2020 πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση χωρίς

προηγούμενη διαπραγμάτευση,
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13. την υπ’ αριθμ. πρωτ: 21950/11.12.2020 προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία ‘’ΥΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’

14. την υπ’  αριθμ.267/2020  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,  με την

οποία έγινε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης,

15. το υπ’ αριθμ. πρωτ: 21973/11.12.2020 πρακτικό της άνω Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο

«…η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προτείνει την ανάθεση, με την προσφυγή στην διαδικασία της

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.

4412/2016),  της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος C16/20, για την αποκατάσταση των ζημιών που

προκλήθηκαν στη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, από την καταστροφική

πυρκαγιά της 09/09/2020, στην εταιρεία ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία’’, με το διακριτικό τίτλο

‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’,  με έδρα στην Αθήνα,  Θέτιδος 6,  με ΑΦΜ 099364656,  Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ Αθηνών,

νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Αθανάσιο Πυρπυρή του Δημητρίου, έναντι του ποσού των

62.277,76 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους

όρους της πρόσκλησης και τις προδιαγραφές που τέθηκαν από την αριθμ.  183/2020  μελέτη της

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής…»

Στη συνέχεια,  ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι καθώς η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας

Κερατέας βρίσκεται ήδη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, οι βροχοπτώσεις επιδεινώνουν την

κατάσταση και αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης νέων καταστροφών. Συνεπώς πρέπει άμεσα και

με κατεπείγουσες διαδικασίες να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα στις πληγείσες περιοχές.

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 158 του Ν.3463/2006,

- τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2, περ. γ του Ν.4412/2016 και της περ. α’ της παρ.3 του

άρθρου 73 του Ν.4412/2016

- την αριθμ.6685/2020  απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ

3880/Β/11.09.2020)

- την υπ’ αριθμ.183/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 21950/11.12.2020 προσφορά της εταιρείας ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’

- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 21973/11.12.2020 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
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Α. Την έγκριση της υπ’  αριθμ.183/2020  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  με τίτλο

«προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C16/20» προϋπολογισμού δαπάνης 63.984,00 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Β. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ: 21973/11.12.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

σχετικά με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

λόγω κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016), της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος

C16/20.

Γ. την ανάθεση με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος (άρθρο 32  παρ.  2γ του Ν.  4412/2016),  της προμήθειας έτοιμου

σκυροδέματος C16/20,  για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στη Δημοτική

Κοινότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, από την καταστροφική πυρκαγιά της 09/09/2020,

στην εταιρεία ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία’’,  με το διακριτικό τίτλο ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’,  με

έδρα στην Αθήνα, Θέτιδος 6, με ΑΦΜ 099364656, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη

από τον κ. Αθανάσιο Πυρπυρή του Δημητρίου, έναντι του ποσού των 50.224,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ

24% (12.053,76 ευρώ), συνολικά 62.277,76 ευρώ.

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής,  Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου,  να υπογράψει τη

σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της υπηρεσίας ‘’λειοτεμαχισμός, μεταφορά και

διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων πυρκαγιάς’’, με προσφυγή στη διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Αρ. Απόφ.: 314/2020

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

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

διάταξης περί «ανάθεσης της υπηρεσίας ‘’λειοτεμαχισμός, μεταφορά και διαχείριση φυτικών

υπολειμμάτων πυρκαγιάς’’, με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως,

λόγω της άμεσης ανάγκης απομάκρυνσης των φυτικών υπολειμμάτων από τις πληγείσες περιοχές,

για την ασφάλεια των πολιτών και για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Επειδή η  ημικαμένη βλάστηση, με τις βροχοπτώσεις του επερχόμενου χειμώνα θα γινόταν

φερτά υλικά,  τα οποία θα δημιουργούσαν προϋποθέσεις για την δημιουργία πλημμυρικών

φαινομένων και κατολισθήσεων, ο Δήμος προέβη στην συλλογή  των φυτικών υπολειμμάτων από

την πυρκαγιά και της βλάστησης που δεν είχε καεί ολοσχερώς, και την προσωρινή εναπόθεσή τους

στον δημοτικό χώρο που βρίσκεται στο ΒΙΠΑ Κερατέας σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση,  ΟΤ 1015

Δ.Κ. Κερατέας (ΦΕΚ325/Β/2013 & ΦΕΚ 59/Α/2018).
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Για την περιβαλλοντική διαχείριση αυτών των υπολειμμάτων απαιτείται ο  λειοτεμαχισμός

τους  και η μεταφορά των προϊόντων του λειοτεμαχισμού σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση

διαχείρισης.

Ο όγκος όλων αυτών των στερεών αποβλήτων αθροιστικά είναι μεγάλος,   περίπου στα

12.000 κυβικά μέτρα, και ο Δήμος δε διαθέτει τα κατάλληλα μηχανήματα-υλικοτεχνικό εξοπλισμό,

ούτε το κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες ανάγκες για τον

λειοτεμαχισμό, φόρτωση και μεταφορά αυτών στο ΕΜΑΚ Φυλής ή σε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο

χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την παρ.  3  του άρθρου 75  του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την

ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

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

ψηφίσουν σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος,  το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην

ημερήσια διάταξη.  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο

θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως,  ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

16. την από 10.09.2020 ανακοίνωση Γενικής Γραμματίας Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης

περιοχών της Ανατολικής Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

17. την αριθμ.6685/2020  απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ

3880/Β/11.09.2020) με θέμα «Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των

Δημοτικών Ενοτήτων Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδος και Καλυβίων - Θορικού του Δήμου

Σαρωνικού και της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Π.Ε. Ανατολικής

Αττικής της Περιφέρειας Αττικής», η ισχύς της οποίας είναι μέχρι την 9η Μαρτίου 2021.

18. Το αριθμ. πρωτ: 19395/30.10.2020 αίτημα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των

ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο Λαυρεωτικής από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 9.9.2020.

19. Την αριθμ. πρωτ: 79020/18.11.2020 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ‘’Χρηματοδότηση του Δήμου

Λαυρεωτικής του Ν.  Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που

προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

20. 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
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αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία

περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.».

21. Τις διατάξεις του άρθρου 32 Α του Ν.4412/16 «…Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής

των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και

221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: α) …… β) λόγω του επείγοντος

χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2.… Στις περιπτώσεις α΄

και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου

υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της

σύμβασης…».

22. Την αριθμ. πρωτ: 21469/01.12.2020 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την άμεση

ανάγκη απομάκρυνσης των φυτικών υπολειμμάτων από την πυρκαγιά της 9ης Σεπτεμβρίου 2020,

προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων στις πληγείσες περιοχές.

23. Το υπ’  αριθμ.  πρωτ:  21866/10.12.2020  πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών με θέμα «λειοτεμαχισμός, μεταφορά και διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων

πυρκαγιάς»,  προϋπολογισμού δαπάνης 186.000,00 ευρώ,  το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με

ΑΔΑΜ: 20REQ007818271.

24. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 64-6414.002 του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2020.

25. την υπ’  αριθμ.  Α-1549/2020  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την υπ’

αριθμ.21924/11.12.2020 πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που

εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό (20REQ007823742).

26. την υπ’  αριθμ.182/2020  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  με τίτλο

«Λειοτεμαχισμός, μεταφορά, και διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων πυρκαγιάς» προϋπολογισμού

δαπάνης 186.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

27. την υπ’ αριθμ. πρωτ: 21926/11.12.2020 πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση χωρίς

προηγούμενη διαπραγμάτευση.

28. την υπ’  αριθμ.  πρωτ:  21970/11.12.2020  προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία

‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.’’

29. την υπ’  αριθμ.267/2020  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,  με την

οποία έγινε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης,

30. το υπ’ αριθμ. πρωτ: 21986/11.12.2020 πρακτικό της άνω Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο

«…η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προτείνει την ανάθεση με την προσφυγή στην διαδικασία της

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.

4412/2016), της υπηρεσίας «Λειοτεμαχισμός, μεταφορά, και διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων

πυρκαγιάς», για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων στις περιοχές της

Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, που επλήγησαν από την καταστροφική
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πυρκαγιά της 09/09/2020, στην εταιρεία ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’, με το διακριτικό τίτλο ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.’’, με έδρα Ιωαν.

Μπέλου 28, Παιανία, με ΑΦΜ 800513380, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη από την

κα Ευπραξία Μαραβελίδου του Φωτίου, έναντι του ποσού των 186.000,00 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της

πρόσκλησης και τις προδιαγραφές που τέθηκαν από την αριθμ.  182/2020  μελέτη της Τεχνικής

Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής..»

Στη συνέχεια,  ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι καθώς η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας

Κερατέας βρίσκεται ήδη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, οι βροχοπτώσεις επιδεινώνουν την

κατάσταση και αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης νέων καταστροφών. Συνεπώς πρέπει άμεσα και

με κατεπείγουσες διαδικασίες να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα στις πληγείσες περιοχές.

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 158 του Ν.3463/2006,

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

- την αριθμ.6685/2020  απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ

3880/Β/11.09.2020)

- την υπ’ αριθμ.182/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 21970/11.12.2020 προσφορά της εταιρείας ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.’’

- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 21986/11.12.2020 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. Την έγκριση της υπ’  αριθμ.182/2020  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  με τίτλο

«λειοτεμαχισμός, μεταφορά και διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων πυρκαγιάς», προϋπολογισμού

δαπάνης 186.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Β. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών από το υπάρχον προσωπικό του

Δήμου Λαυρεωτικής και εγκρίνει την ανάθεση αυτών σε ιδιώτη.

Γ. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ: 21986/11.12.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

σχετικά με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

λόγω κατεπείγοντος (άρθρο 32  παρ.  2γ του Ν.  4412/2016),  της ανάθεσης της υπηρεσίας

«λειοτεμαχισμός, μεταφορά και διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων πυρκαγιάς».

Δ. Την ανάθεση με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος (άρθρο 32  παρ.  2γ του Ν.  4412/2016),  της υπηρεσίας
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«λειοτεμαχισμός, μεταφορά και διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων πυρκαγιάς», για την ασφάλεια

των πολιτών και για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος στις περιοχές της

Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής που επλήγησαν από την καταστροφική

πυρκαγιά της 09/09/2020, στην εταιρεία ‘‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’,  με το διακριτικό τίτλο ‘’ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.’’,  με έδρα Ιωαν.

Μπέλου 28, Παιανία, με ΑΦΜ 800513380, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη από την

κα Ευπραξία Μαραβελίδου του Φωτίου, έναντι του ποσού των 150.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%

(36.000,00 ευρώ), συνολικά 186.000,00 ευρώ.

Ε. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, να υπογράψει τη

σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς υποστηρικτικών μελετών για το έργο

«Ανάπλαση της κεντρικής οδού Αθηνών – Λαυρίου της πόλης Κερατέας, των όμορων πλατειών

και κοινοχρήστων χώρων» από την εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ

Αρ. Απόφ.: 315/2020

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

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

δωρεάς υποστηρικτικών μελετών για το έργο ‘’Ανάπλαση της κεντρικής οδού Αθηνών – Λαυρίου της

πόλης Κερατέας, των όμορων πλατειών και κοινοχρήστων χώρων’’ από την εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με την από 02.11.2020 και με αριθμ. πρωτ: 20782/24.11.2020 επιστολής της, η εταιρεία

‘’ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ’’ γνωστοποίησε στο Δήμο Λαυρεωτικής την πρόθεσή της να αναλάβει με ιδία έξοδα

όλες τις υποστηρικτικές μελέτες που αφορούν του έργο ‘’Ανάπλαση της κεντρικής οδού Αθηνών –

Λαυρίου της πόλης Κερατέας,  των όμορων πλατειών και κοινοχρήστων χώρων’’.  Οι οιεσδήποτε

αμοιβές θα καταβληθούν απ’ ευθείας από την εταιρεία στους εκάστοτε εργολήπτες που θα

επιλεγούν.

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 από την εταιρεία ‘’ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ’’, προκειμένου

στη συνέχεια να γίνουν οι λοιπές ενέργειες για την πραγματοποίησή της.

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 από 02.11.2020 και με αριθμ. πρωτ: 20782/24.11.2020 επιστολή της εταιρείας ‘’ΑΙΓΕΑΣ

ΑΜΚΕ’’

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την αποδοχή της δωρεάς των υποστηρικτικών μελετών για το έργο «Ανάπλαση της κεντρικής

οδού Αθηνών – Λαυρίου της πόλης Κερατέας, των όμορων πλατειών και κοινοχρήστων χώρων» από

την εταιρεία ‘’ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ’’.

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

απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της δωρεάς.

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περί νομικής εκπροσώπησης αιρετού δυνάμει του αριθμ.  2107/2020

κλητηρίου θεσπίσματος

Αρ. Απόφ.: 316/2020

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 «νομικής

εκπροσώπησης αιρετού δυνάμει του αριθμ. 2107/2020 κλητηρίου θεσπίσματος», έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52  του Ν.4735/2020  (ΦΕΚ 197Α/2020) «Νομική

υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης -Αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020»:

Το άρθρο 52 του ν. 4674/2020 (Α' 53) αντικαθίσταται, ως εξής:

1. Τα υπουργεία, οι ανεξάρτητες αρχές, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις του Κράτους, οι Οργανισμοί

Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να

παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών

αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος

τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η

ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία

εκ μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής. Η νομική υποστήριξη αφορά είτε

στη νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον

ανωτέρω σκοπό με τους προαναφερόμενους φορείς, ανά υπόθεση, είτε στην κάλυψη των εξόδων

εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του

υπαλλήλου.

2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα. Η καταβολή

των ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον, για τις ποινικές υποθέσεις, εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με

την οποία οι υπάλληλοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο

βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 197 από 201

ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο

ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή

παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν.

4194/2013, Α' 208).

3. Η νομική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων παρέχεται μετά από αίτησή τους προς την αρμόδια

Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του

προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ειδικά για τους ΟΤΑ, απαιτείται

απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως

άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη

απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών

ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον

τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.

4. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η νομική υποστήριξη

των αιρετών παρέχεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, θετική εισήγηση του δικηγόρου ή

νομικού συμβούλου που υπηρετεί στον οικείο ΟΤΑ και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αν δεν

υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η θετική εισήγηση γίνεται με ανάθεση σε δικηγόρο

από την οικεία Οικονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω

έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη

απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών

ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον

τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι η προκαλούμενη δαπάνη έχει

προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων.».

Ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής, κος Αναστάσιος Αντωνίου του Χρήστου,

με την αριθμ.  πρωτ:  17425/30.09.2020  αίτησή του,  ζητά την παροχή νομικής στήριξης κατά την

εκδίκαση ποινικής υπόθεσης που αφορά υποβάθμιση περιβάλλοντος  (α) στη Λεωφ. Περιγιάλι, στο

ύψος της Αγίας Μαρίνας Μικρολίμανου Δήμου Λαυρεωτικής και (β)  στην περιοχή της ΔΕΗ ΑΗΣ

Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής,  κατά το έτος 2016 και κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως

Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής στον τομέα της Καθαριότητας,  ενώπιον του Ε’  Τριμελούς

Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα της υπόθεσης,  ο κος Αντωνίου παραπέμφθηκε σε δίκη

έπειτα από καταγγελία ιδιώτη, οπότε και επελήφθη ακολούθως η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

και διετάχθη προκαταρκτική εξέταση και έρευνα από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και όχι από
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καταγγελία δημοσίου νομικού προσώπου και για βλάβη συμφερόντων του. Συνεπώς πληρούνται

όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 52 του Ν.4735/2020.

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ:21712/07.12.2020 έγγραφό του,

δηλώνει την αδυναμία του να αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσης, λόγω φόρτου εργασίας εξαιτίας

της επικείμενης συνταξιοδότησής του την 31.12.2020 και γνωμοδοτεί υπέρ της νομικής υποστήριξης

του κου Α. Αντωνίου από το Δήμο Λαυρεωτικής και υπέρ της ανάθεσης της νομικής εκπροσώπησής

του σε άλλο δικηγόρο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι θα

πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με το διορισμό άλλου δικηγόρου, επιλογής του αιτούντος,

δεδομένου ότι η δίωξή του δεν ασκήθηκε λόγω καταγγελίας από μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής ή

άλλου δημόσιου νομικού προσώπου.

Επιπλέον, ο κος Α. Αντωνίου ζήτησε, σε περίπτωση που αδυνατεί να τον εκπροσωπήσει ο

Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, να αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσής του,  το δικηγορικό γραφείο

‘’ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΠΙΣΤΙΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ’’, με έδρα στην Αθήνα.

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 87Α/7.6.2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της

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

τροποποιηθεί και ισχύει

- Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4735/2020

- Την αριθμ. πρωτ: 17425/30.09.2020 αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου Λαυρεωτικής, κου

Αναστάσιου Αντωνίου

- Το αριθμ. πρωτ: 21712/07.12.2020 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει τον ορισμό της Δικηγόρου Χρυσούλας Πιστιόλη,  με ΑΦΜ 102778285,  ΑΔΣ 250,  του

Δικηγορικού Γραφείου ΧΡΥΣΤΟΥΛΑΣ ΠΙΣΤΙΟΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ως συνηγόρου υπεράσπισης για τη

νομική στήριξη και εκπροσώπηση του Δημοτικού Συμβούλου Αναστασίου Αντωνίου του Χρήστου,

κατά την εκδίκαση ποινικής υπόθεσης που αφορά υποβάθμιση περιβάλλοντος α) στη Λεωφ.

Περιγιάλι, στο ύψος της Αγίας Μαρίνας Μικρολίμανου Δήμου Λαυρεωτικής και (β) στην περιοχή της

ΔΕΗ ΑΗΣ Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής, κατά το έτος 2016 και κατά την άσκηση των καθηκόντων

του ως Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής στον τομέα της Καθαριότητας, ενώπιον του Γ’ Τριμελούς

Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 23ης Οκτωβρίου 2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή

ματαίωση δικάσιμο.
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Β. Ο καθορισμός της αμοιβή της δικηγόρου θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

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

Κοινοτήτων».

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το ΧΕΠ347Α/2020 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 253/2020

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής

Οδού για τα απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα του Δήμου

Αρ. Απόφ.: 317/2020

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 «απόδοσης

λογαριασμού για το ΧΕΠ347Α/2020 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 253/2020 απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής και αφορά την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για τα

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

Επιτροπής την αρ.  πρωτ:  ΔΥ/07.12.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  στην

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα::

«Με την υπ’ αριθμ.253/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 10.000,00 ευρώ (1.000,00 ευρώ σε

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

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020), για την κάλυψη των δαπανών διέλευσης διοδίων της

Αττικής Οδού των απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων του Δήμου.

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

υπάλληλος Κωνσταντίνος Καραμπάτσος.

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 10.000,00 ευρώ.

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την

κίνηση της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της

παρούσας απόφασης και παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από

υπολόγου της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.»

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59

Β.Δ/τος

- την υπ’ αριθμ.253/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: ΔΥ/07.12.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α
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Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 347Α/2020, το οποίο

εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.253/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έτσι όπως υποβλήθηκε από

τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, από υπόλογο του

ποσού που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της Αττικής Οδού.

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το ΧΕΠ353Α/2020 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 247/2020

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ

Αρ. Απόφ.: 318/2020

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 «απόδοσης

λογαριασμού για το ΧΕΠ353Α/2020 που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 247/2020 απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής και αφορά την πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

την αρ. πρωτ: ΔΥ/07.12.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία

αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Με την υπ’ αριθμ.247/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.447,09  ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-

7321.002 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020 για την

πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.

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

υπάλληλος Ευάγγελος Λιούμης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 1.447,09 ευρώ.

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την

κίνηση της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της

παρούσας απόφασης και παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από

υπολόγου της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.»

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59

Β.Δ/τος

- την υπ’ αριθμ.247/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: ΔΥ/07.12.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α
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Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 353Α/2020, το οποίο

εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.247/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έτσι όπως υποβλήθηκε από

τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Ευάγγελο Λιούμη, από υπόλογο του ποσού

που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της Αττικής Οδού.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


