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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ A  3 7 η ς Ε Κ Τ Α K Τ H Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 31 Δεκεμβρίου 2020

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Πέμπτη, ώρα 13:00

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 31.12.2020

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  6

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

Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Σταύρος Κρητικός

Απόντα μέλη  :  1

Αρετούσα Μακρή

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας

Λαυρεωτικής (Αλέξιος Πρεβενάς) – απαλλαγή υπολόγου

Αρ. Απόφ.: 347/2020

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

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

δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Λαυρεωτικής – απαλλαγής υπολόγου», έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 22948/24.12.2020 εισήγηση του

Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαυρίου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

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

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής

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

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

αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΟΣΟ

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ
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1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-
ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

18/12/2020 3092 463,75€ 32,25€

2. ΜΑΝΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΛΑΥΡΙΟΥ

22/12/2020 36 463,75€ 32,25€

3. ΣΕΜΠΡΟΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΓ.
ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

22/12/2020 9 463,75€ 32,25€

4.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΤΟΥ ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ

22/12/2020 35 463,75€ 32,25€

5. ΒΕΡΒΕΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

22/12/2020 8320 459,98€ 15,58€

6.
ΑΦΟΙ ΖΑΜΠΕΛΗ
Ο.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 22/12/2020 2195 442,53€ 14,99€

7. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ
ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΥΡΙΟΥ

23/12/2020 94 463,75€ 32,25€

8. ΜΑΛΛΙΝΑΚΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ
COVID-19

24/12/2020 580 466,15€ 15,78€

ΣΥΝΟΛΟ 3.687,41€ 207,60€€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 104,99€

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 312,59€

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

Ν.4555/2018 και ισχύει,

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

& Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων»,

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 22948/24.12.2020 εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου Κοινότητας

Λαυρεωτικής και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

(α) Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής της Κοινότητας Λαυρεωτικής,

όπως αυτές αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας,  από τον Πρόεδρο,  Αλέξιο Πρεβενά,
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συνολικού ύψους 3.687,41 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των

αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020.

(β)  Απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τον υπόλογο της πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας

Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής, έτους 2020, Αλέξιο Πρεβενά, Πρόεδρο του Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής

(Αναστασία Καραγιώργου) – απαλλαγή υπολόγου

Αρ. Απόφ.: 348/2020

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 (Αναστασία Καραγιώργου) – απαλλαγής

υπολόγου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:22949/24.12.2020

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 ΡΕΤΣΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ 15/12/2020 193 367,75€ 32,25€

2
ΚΟΙΝ. ΚΛΗΡΟΝ.
ΑΠΟΣΤ.
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ-ΧΩΜΑΤΑ 15/12/2020 70 381,28€ 14,22€

3 ΣΕΜΠΡΟΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

15/12/2020 8 463,75€ 32,25€

4 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-
ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΠ
ΛΑΥΡΙΟΥ

15/12/2020 3083 463,75€ 32,25€

5 ΤΣΙΩΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

16/12/2020 19 256,19€ 17,81€

6 ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΛΑΥΡΙΟΥ

16/12/2020 1 463,75€ 32,25€

7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠ
ΛΑΥΡΙΟΥ

16/12/2020 33 463,75€ 32,25€

8 ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΥ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΚΗΗ-2171

17/12/2020 200 463,75€ 32,25€
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9 GLASS CLEANING
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ
COVID-19

24/12/2020 9279 435,31€ 15,15€

ΣΥΝΟΛΟ 3.759,28€ 240,68€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,04€

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 240,72€

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:22949/24.12.2020 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

(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 3.759,28 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των

αντίστοιχων πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

(β) απαλλάσσει από κάθε ευθύνη την υπόλογο υπάλληλο, διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής

του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2020, Αναστασία Καραγιώργου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σχετικά με

την ανάθεση της υπηρεσίας «ανανέωση ετήσιας σύμβασης πληροφοριακού συστήματος web

citizens professional»

Αρ. Απόφ.: 349/2020

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

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

πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας «’’ανανέωση

ετήσιας σύμβασης πληροφοριακού συστήματος web citizens professional’’», έθεσε υπόψη των μελών

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:
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1. Την αριθμ. πρωτ: 22639/21.12.2020 εισήγηση Γενικής Γραμματέα Δήμου Λαυρεωτικής περί

ανανέωσης της σύμβασης τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος

webcitizens Professional,

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 22647/21.12.2020 αίτημα του Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου το οποίο

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ007910436,

3. Την υπ’ αριθμ.12/2020 μελέτη Γραφείου Δημάρχου με θέμα «ανανέωση της σύμβασης

τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος webcitizens Professional»,

προϋπολογισμού δαπάνης 6.993,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),

4. Την υπ’ αριθμ. 1222/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η έγκριση της

ανωτέρω μελέτης,

5. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 10-6266.001 του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2020,

6. Την αριθμ. πρωτ: 23301/30.12.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Δήμου Λαυρεωτικής περί εγγραφής σχετικής πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού

έτους 2021

7. Την αριθμ. 1282/2020 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης

8. Το αριθμ. πρωτ: 23341/30.12.2020 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου Λαυρεωτικής,

9. Την αριθμ.  Α-1664/2020  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την αριθμ.  πρωτ:

23342/30.12.2020 πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ εγκεκριμένου

αιτήματος: 20REQ007969571),

10. Την υπ’  αριθμ.334/2020  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίσθηκε η

προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το

άρθρο 32,  παρ.2β,  περίπτωση γγ του Ν.  4412/2016,  για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο

«ανανέωση της σύμβασης τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος

webcitizens Professional» στον κο Ανδρέα Βαριαδάκη,

11. Την αριθμ. πρωτ: 23224/30.12.2020 πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς τον κο ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΡΙΑΔΑΚΗ,

12. Την αριθμ. πρωτ: 24079/31.12.2020 προσφορά που κατατέθηκε από τον ανωτέρω

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 24082/31.12.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, το οποίο

απεστάλη προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα, με το οποίο η υποβληθείσα από τον

κο ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΡΙΑΔΑΚΗ προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης,  πληροί τις

προδιαγραφές της σύμβασης και προτείνεται η  ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω.

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

αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού έλαβε υπόψη:
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- τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

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

- τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.3 του Ν.2121/93,

- την υπ’ αριθμ. 334/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,

- το αριθμ. πρωτ: 24082/31.12.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης,

- το γεγονός ότι οι προς ανάθεση υπηρεσίες εντάσσονται στην έννοια της αποκλειστικότητας

διότι μπορούν να παρασχεθούν μόνο από ορισμένο Οικονομικό Φορέα

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ: 24082/31.12.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Β. Αναθέτει την υπηρεσία με τίτλο «Ανανέωση ετήσιας σύμβασης πληροφοριακού συστήματος web

citizens professional», στον κο Ανδρέα Βαριαδάκη, με έδρα στην  Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 50, με

ΑΦΜ 043857726, Δ.Ο.Υ. Χίου, έναντι του ποσού  των 5.640,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 6.993,60

ευρώ, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και τις τεχνικές

προδιαγραφές της σύμβασης.

Γ. Τον ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που τέθηκαν με την υπ’  αριθμ.12/2020  μελέτη Γραφείου

Δημάρχου και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.1222/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής.

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

386Α/2020

Αρ. Απόφ.: 350/2020

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 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 386Α/2020», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 22791/23.12.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Με την υπ’ αριθμ.293/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.817,00 ευρώ σε βάρος των ΚΑ 20-

6323, 70-6323, 30-6323 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2020, για την

κάλυψη της δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής.

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

υπάλληλος του Δήμου, Κωνσταντίνος Καραμπάτσος, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων.

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την

κίνηση της πληρωμής και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

απόφασης.

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 1.817,00 ευρώ.
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Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου

της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.»

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59

Β.Δ/τος

- την υπ’ αριθμ.293/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 22791/23.12.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 386Α/2020, το οποίο

εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.293/2020 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 τον έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας

Κερατέας (Απόστολος Ζορμπάς) – απαλλαγή υπολόγου

Αρ. Απόφ.: 351/2020

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 Κερατέας – απαλλαγής υπολόγου», έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με την υπ’  αριθμ.25/2020  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η

σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές Κοινότητες Λαυρεωτικής και Κερατέας και στην Τοπική

Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2020. Με την ανωτέρω απόφαση

εγκρίθηκε η παροχή παγίας προκαταβολής ποσού 6.000,00 ευρώ για την πληρωμή όλων των μικρών,

εκτάκτων και επειγουσών δαπανών της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας και η έκδοση ισόποσου

χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Προέδρου του Συμβουλίου, κου Απόστολου

Ζορμπά.

Με το γραμμάτιο Α-1069/31.12.2020 ο κος Ζορμπάς επέστρεψε στην Ταμειακή Υπηρεσία του

Δήμου το ποσό της παγίας προκαταβολής.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την

απαλλαγή του υπολόγου από τα καθήκοντα της διαχείρισης της παγίας προκαταβολής Δημοτικής

Κοινότητας Κερατέας οικονομικού έτους 2020.
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Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

Ν.4555/2018 και ισχύει,

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

& Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων»,

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

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

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

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

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τον υπόλογο της πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας

Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, έτους 2020, Απόστολο Ζορμπά, Πρόεδρο του Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης συμπληρωματικής σύμβασης στον 3ο ΑΠΕ του έργου

‘’ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’

Αρ. Απόφ.: 352/2020

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 2ης

συμπληρωματικής σύμβασης στον 3ο ΑΠΕ του έργου ‘’ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’», έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.  πρωτ:  23456/31.12.2020  εισήγηση της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής:

Α. Ιστορικό

1. Στις 07/05/2018  υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής με αντικείμενο τη

συνεργασία των συμβαλλομένων για την υλοποίηση του παραπάνω έργου από το Δήμο

Λαυρεωτικής με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής

2. Υπογράφηκε η από 07/02/2019 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και του Δήμου

Λαυρεωτικής με  οικονομικό αντικείμενο 2.158.065,69  € (με  Φ.Π.Α.).

3. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της

Σύμβασης του έργου, δηλαδή έως την 07/08/2019.

4. Με την υπ. αριθ.102/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».
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5. Με την υπ. αριθ.115/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση του έργου

ως  31/12/2019.

6. Με την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής

(κατά την 16η Συνεδρίαση της 17.10.2019) υπέρ της χρήσης των επί έλασσον δαπανών του 2ου

ΑΠΕ και της σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου και την υπ’  αρ.  207/2019

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και η 1η

Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου (15%  της αρχικής σύμβασης)

7. Υπογράφηκε η υπ’αρ. πρωτ. 2395/07.02.2020 1η ΣΣΕ του έργου συνολικής αξίας 323.613,19 € με

ΦΠΑ με διάρκεια εξήντα (60) ημερών.

8. Στις 02/12/2020 στην 14η  Συνεδρίαση του 2019/18ο θέμα,  το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της

Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε για την σύναψη 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στον 3ο ΑΠΕ

του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι εργασίες του παρόντος Έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» (ως περιγράφονται στην με αρ.

107/2016 τεχνική μελέτη του Δήμου Λαυρεωτικής,  αφορούν την συντήρηση του υφιστάμενου οδικού

δικτύου σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές και το συνολικό μήκος των συντηρούμενων οδών είναι

49.482μ. και περιλαμβάνουν:

-χωματόδρομους σε εκτός σχεδίου περιοχές που θα ασφαλτοστρωθούν

-συντήρηση ασφαλτοστρωμένων οδών

-τσιμεντόδρομοι που θα ασφαλτοστρωθούν

-τσιμεντόδρομοους μεγάλης κλίσης που θα αποκατασταθούν

-χωματόδρομους εντός αρχαιολογικών περιοχών που θα συντηρηθούν.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε κατά την πρόοδο των εργασιών του έργου για να συμπεριλάβει τις ποσότητες

εργασιών όπως κατασκευάστηκαν  έως τότε, λαμβάνοντας υπ’ όψιν  τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων

της Αρχικής Σύμβασης όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από την σύνταξη αναλυτικών

επιμετρήσεων και προμετρήσεων οι οποίες έγιναν επί τόπου του Έργου, απολύτως απαραίτητες για

την αρτιότητα του, προκειμένου το έργο  να καταστεί  απολύτως λειτουργικό στο σύνολό του.

Ο 2ος ΑΠΕ -1η ΣΣΕ  (15%  της αρχικής σύμβασης) συντάχθηκε για να περιλάβει  εργασίες της αρχικής

σύμβασης οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων ( ΙΣΧΥΡΩΝ

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ) που κατέστησαν τους δρόμους μη προσβάσιμους και ανασφαλείς για πεζούς και

οχήματα (αγροτικά).

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε.  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη συντήρηση των δρόμων που ενώ

περιλαμβανόταν στο αρχικό αντικείμενο δεν επιδιορθώθηκαν λόγω προτεραιοτήτων, αλλά

διαβρώθηκαν έντονα κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου,  λόγω των έντονων καιρικών

φαινομένων (ΙΑΝΟΣ και ΚΙΡΚΗ) και καταστροφών  ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2020 )  που έγιναν αυτή τη περίοδο και
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η επισκευή τους έγινε επιτακτική για να επιδιορθωθούν για απαλειφθούν καταστάσεις

κατολισθήσεων και πλημμυρών, να  εξομαλυνθούν τα οδοστρώματα και να γίνει ασφαλής η κίνηση

των πολιτών και των οχημάτων.

2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η 2η Συμπληρωματική σύμβαση συντάχθηκε για να περιλάβει τις απαιτούμενες για την ορθή

κατασκευή και λειτουργική αρτιότητα του έργου, εργασίες, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από

τον αρχικό προϋπολογισμό και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. Τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα

και η εκδήλωση των πρόσφατων πυρκαγιών δημιούργησαν και επέτειναν τις φθορές στους δρόμους

των προαναφερόμενων περιοχών, οι οποίες χρήζουν άμεση αποκατάσταση προκειμένου να

αποκατασταθεί το εκτός σχεδίου οδικό δίκτυο του Δήμου .

Η 2η Συμπληρωματική σύμβαση, δεν περιλαμβάνει νέες εργασίες..

Και επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν4412/2016 και ειδικότερα της παρ. 1γ. του άρθρου 132

και του άρθρου 156.

2. Ο 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες της αρχικής σύμβασης που έχουν

εκτελεστεί καθώς και αυτές της  1ης  Σ.Σ.Ε.

3. Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης του  3ου ΑΠΕ  έγινε για τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις

των ποσοτήτων των εργασιών του συμβατικού αντικειμένου του έργου και της 1ης ΣΣ όπως αυτές

προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και ενσωματώθηκαν στα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ

4. Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών, συντάχθηκε  για να συμπεριλάβει εργασίες που

προέκυψαν από απρόβλεπτες περιστάσεις  και κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του

έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση  και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1γ.

του άρθρου 132 του Ν4412/2016 δηλαδή:

αα)  η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν

από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ)  η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ)  οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της

συμφωνίας-πλαίσιο.

Και του άρθρου 156 του Ν4412/2016 δηλαδή:

α) δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, χωρίς να

δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή,

β)  είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της, το δε ποσό της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης

δεν υπερβαίνει  αθροιστικά με το ποσό της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης το 50% του ποσού της

αρχικής σύμβασης.
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γ) οι εργασίες που προβλέπονται κατ’ είδος από το συμβατικό τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό

εκτελούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες (πρόσθετες ή υπερσυμβατικές

εργασίες) και δεν αφορούν επέκταση του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης.

5.  Η δαπάνη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται  στο ποσό 518.629,02€

(για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%), 77.794,35 € για απρόβλεπτα, 9.684,37€ για αναθεώρηση, 0,00 € για

απολογιστικά και 145.465,86 € για ΦΠΑ  και συνολικά στο ποσό των 751.573,60 €,και παρουσιάζει

υπέρβαση από τη αρχική σύμβαση ποσοστού =34,83%< 35%.

Στον παρόντα Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.

Βάσει όλων των ανωτέρω συντάχθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΔΗΜΟΥ    ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»,

με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται:

στο ποσό των 2.158.065,68 € για την αρχική σύμβαση,

στο ποσό των 323.613,19 € για την 1η Σ.Σ.Ε. και

στο ποσό των 751.573,60 € για την 2η Σ.Σ.Ε. με ΦΠΑ,

παρατηρείται συνολική αύξηση κατά ποσοστό (34,83%+14,99%)=49,82 <50%

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και σύναψη 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου:  «ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», δαπάνης 751.573,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Συνημμένα :

3ος ΑΠΕ με αιτιολογική έκθεση και  2η Συμπληρωματική Σύμβαση

 Έγκριση από το ΣΔΕΠΑ

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων,

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/EE  &  2014/25/EE)»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

- Την από 07.05.2018 Προγραμματική Σύμβαση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής

- Την από 07.02.2019 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της εταιρείας

«ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

- Την αριθμ. πρωτ: 23456/31.12.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
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- Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τη 2η συμπληρωματική σύμβαση του 3ου ΑΠΕ της

αρχικής σύμβασης και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και τη σύναψη 2ης Συμπληρωματικής

Σύμβασης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», δαπάνης 751.573,60 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


