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ΕΛ Λ ΗΝ ΙΚ Η ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑ
Ν ΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩ ΤΙΚ ΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικά της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης : 28 Ιουνίου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τρίτη, ώρα 14:30

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης : 9880/24.06.2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 24.06.2022

Αριθμός μελών : 7

Παρόντα μέλη : 6

Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής, Ευαγγελία Βελετάκου,

Ασπασία Αργεντίνη, Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Κωνσταντίνος Λεβαντής

Απόντα μέλη : 1

Αρετούσα Μακρή

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή του Δήμου Λαυρεωτικής στο

πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών του ΟΑΕΔ

(δημόσια πρόσκληση Νο11/2017)

Αρ. Απόφ.: 176/2022

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010),

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «υποβολής

αίτησης για τη συμμετοχή του Δήμου Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση

μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών του ΟΑΕΔ (δημόσια πρόσκληση Νο11/2017)» έθεσε υπόψη

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 9219/16.06.2022 εισήγηση Αντιδημάρχου

Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία:

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

Οικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., είναι δυνατή η ένταξη
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μακροχρόνια ανέργων,  εγγεγραμμένων στα μητρώα του,  ηλικίας 55 ως 67 ετών,  σε προγράμματα που

καταρτίζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ., για την απασχόλησή τους στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από

το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101) όπως ισχύει, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β'

βαθμού, καθώς και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2

του άρθρου 14  του ν.  2190/1994  (Α'  28)  όπως ισχύει.  Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι,  οι

προϋποθέσεις, η χρηματοδότηση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος.

(παρ.6 άρθρο 74 Ν.3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 79 του Ν.4478/2017).

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ οικ.28286/450/20.06.2017 (ΦΕΚ

2307/07.07.2017 τεύχος Β') με την οποία καταρτίζεται πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων

και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 και

επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010,

οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, για τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας

πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένων

στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον άνω των δώδεκα (12)

μηνών.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),

β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε από το

άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και

γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του

ν.  3852/2010  (Α΄ 87)  που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.  (άρθρο 1  ΚΥΑ

οικ.28286/450/20.06.2017 (ΦΕΚ 2307/07.07.2017 τεύχος Β'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. Α

της ΚΥΑ οικ. 28011/635/09.07.2020 (ΦΕΚ 2855/13.07.2020 τεύχος Β’)

Οι δυνητικά δικαιούχοι του άρθρου 4, οι οποίοι έχουν υποχρέωση τήρησης του ν. 4270/2014, οφείλουν

να έχουν εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για τα έτη κατά τα οποία προτίθενται να

απασχολήσουν τους ωφελούμενους.

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αποστέλλουν συνημμένα και τις σχετικές αποφάσεις του

αρμοδίου οργάνου για την έγκριση ανάληψης δέσμευσης της πίστωσης, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η

υπαγωγή τους στο πρόγραμμα. Η δαπάνη αυτή, για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, θα πρέπει να

αντιμετωπίζεται κατ' έτος εντός του τιθέμενου δημοσιονομικού στόχου.

Με Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού προσδιορίζεται η

ημερομηνία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
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Με την ΟΑΕΔ 42119/15-7-20 (ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52) ‘’1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο

11/2017’’ καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα

επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω

του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων,  ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων.  Μετά

την αυτόματη λήξη της αναφερόμενης προθεσμίας,  συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό

θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 30%  των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων.  Στην περίπτωση αυτή οι

θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των

αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.

Στην περίπτωση έκδοσης εγκριτικής απόφασης,  προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα

οποία αιτείται και δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης

υπαγωγής που έχει υποβάλει η επιχείρηση.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του

ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα

πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε

(25) ημέρες ασφάλισης.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες

αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.  Οι αποδοχές και η ασφάλιση των

επιχορηγουμένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες

με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12)  μήνες,  ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η

δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30)  ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου

απασχόλησης.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα για την πρόσληψη

του παρακάτω προσωπικού ανά ειδικότητα:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

1 Καθαριστές πάρκων ψυχαγωγίας 5

2 Φύλακες (υπεύθυνοι) υπαίθριων χώρων 5

Σύνολο 10

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ: 9217/16.06.2022 έγγραφό της βεβαιώνει την

εγγραφή πίστωσης ποσού 45.000,00  ευρώ στον ΚΑ 30-6041.001  «τακτικές αποδοχές έκτακτου

προσωπικού» και ποσού 12.800,00 ευρώ στον ΚΑ 30-6054.001 «εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
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προσωπικού», στην 4η εγκεκριμένη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, καθώς

και την εγγραφή αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2023.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

συμμετοχής του Δήμου Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500

μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών για την πρόσληψη δέκα (10) συνολικά ατόμων με σύμβαση

ΙΔΟΧ των παρακάτω ειδικοτήτων:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

1 Καθαριστές πάρκων ψυχαγωγίας 5

2 Φύλακες (υπεύθυνοι) υπαίθριων χώρων 5

Σύνολο 10

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

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

40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «..η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του

δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων,  προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από

εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου

απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται

στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης…»

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η 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,

- την ΚΥΑ οικ.28286/450/20.06.2017 (ΦΕΚ 2307/07.07.2017 τεύχος Β'),

- την  υπ’ αριθμ. 42119/15-7-2020 1η τροποποίηση της Νο 11/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων / Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

(ΑΔΑ: 62ΨΘ4691Ω2-Δ52),

- την αριθμ. πρωτ: 9217/16.06.2022 βεβαίωση περί εγγραφής πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών,

- την αριθμ. πρωτ: 9219/16.06.2022 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 5 από 69
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Α. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων στα πλαίσια του

προγράμματος επιχορήγησης απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για

άλλους δώδεκα (12) μήνες, ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

1 Καθαριστές πάρκων ψυχαγωγίας 5

2 Φύλακες (υπεύθυνοι) υπαίθριων χώρων 5

Σύνολο 10

Β. Εγκρίνει την αποδοχή επιχορήγησης της δαπάνης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους σε

ποσοστό 75%, με ανώτατο όριο τα 750,00 ευρώ μηνιαίως των συμμετεχόντων ανέργων στο πρόγραμμα

από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 42119/15-7-2020 1η

τροποποίηση της Νο 11/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης.

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 9217/16.06.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η

δαπάνη της μισθοδοσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους

2022 στον ΚΑ 30-6041.001 με το ποσό των 45.000,00 ευρώ και στον ΚΑ 30-6054.001 με το ποσό των

12.800,00 ευρώ. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023.

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου να προβεί σε όλες τις

απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 2.000,00 ευρώ στον ΚΑ

00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε

δημότες του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών

Αρ. Απόφ.: 177/2022

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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης

δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 2.000,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού

έτους 2022,  για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε δημότες του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω

έκτακτων και σοβαρών αναγκών» 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
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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 εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2022

5. Την αριθμ. 73/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με την οποία εγκρίθηκε

η χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων ύψους 2.000,00 ευρώ, σε δημότες για τους οποίους πληρούνται

οι προϋποθέσεις για παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Κοινωνικής

Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής ως κατωτέρω:

- Χρηματικό βοήθημα σε Π.Μ. του Μ. του Ι., ποσό 1.500,00 ευρώ

- Χρηματικό βοήθημα σε Α.Ε. του Ι., ποσό 500,00 ευρώ

Με βάση τα ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι

απαιτείται η λήψη απόφασης προκειμένου να εξειδικευθεί η πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ, η οποία

είναι εγγεγραμμένη στο δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 με τίτλο «Καταβολή

χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» και με ΚΑ 00-6733 για την καταβολή του ανωτέρω ποσού.

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.73/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και τις συνημμένες εισηγήσεις

της Κοινωνικής Υπηρεσίας

- Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2022

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Tην εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.000,00 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 2022, για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους κάτωθι:

- Χρηματικό βοήθημα σε Π.Μ. του Μ. του Ι., ποσό 1.500,00 ευρώ

- Χρηματικό βοήθημα σε Α.Ε. του Ι., ποσό 500,00 ευρώ
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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 αποδοχής χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων

κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης σε αναπτυξιακά

προγράμματα

Αρ. Απόφ.: 178/2022

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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «αποδοχής

χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς

ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: ΔΥ/24.06.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

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

σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή:  ‘’Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως

χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

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

προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού,

κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

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

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

τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: ‘’Αποδοχές πάσης

φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών

Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού,

καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση

της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης

χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των

ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως

επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής

Επιτροπής.  Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  έχουν
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διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της

εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής’’

 Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή:

1. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 57166/17.06.2022 απόφασης του Υπουργείου Εργασίας &

Κοινωνικών Υποθέσεων, που αφορά την έγκριση χρηματοδότησης ποσού 430.000,00 € για την κάλυψη

δαπανών κατασκήνωσης έτους  2022.

2. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 42212/24.06.2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που

αφορά την  επιχορήγηση του Δήμου Λαυρεωτικής με το ποσό των 140.000,00 € για την κάλυψη δράσεων

πυροπροστασίας.

3. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 41679/23.06.2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που

αφορά την επιχορήγηση του Δήμου Λαυρεωτικής με το ποσό των 325.441,61 € για την αποπληρωμή

υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.»

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

αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40

του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021

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

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

- την από 24.06.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου 57166/17.06.2022 απόφασης του Υπουργείου Εργασίας &

Κοινωνικών Υποθέσεων, που αφορά την έγκριση χρηματοδότησης ποσού 430.000,00 € για την κάλυψη

δαπανών κατασκήνωσης έτους  2022.

2. Την αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου 42212/24.06.2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών,

που αφορά την  επιχορήγηση του Δήμου Λαυρεωτικής με το ποσό των 140.000,00 € για την κάλυψη

δράσεων πυροπροστασίας.

3. Την αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου 41679/23.06.2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών,

που αφορά την επιχορήγηση του Δήμου Λαυρεωτικής με το ποσό των 325.441,61 € για την αποπληρωμή

υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί παράτασης της αριθμ. πρωτ: 11858/20.07.2021 προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’,

που αφορά: «Προετοιμασία & Οργάνωση Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου του Δήμου Λαυρεωτικής

με στόχο την αξιοποίηση των Χωρικών Εργαλείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και

την ενεργό συμμετοχή στη διαβούλευση της προετοιμασίας των νέων Τομεακών Προγραμμάτων,

καθώς και του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027»

Αρ. Απόφ.: 179/2022

             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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί

«παράτασης της αριθμ. πρωτ: 11858/20.07.2021 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Λαυρεωτικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’, που αφορά: «Προετοιμασία &

Οργάνωση Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου του Δήμου Λαυρεωτικής με στόχο την αξιοποίηση των

Χωρικών Εργαλείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027  και την ενεργό συμμετοχή στη

διαβούλευση της προετοιμασίας των νέων Τομεακών Προγραμμάτων , καθώς και του ΠΕΠ Αττικής 2021-

2027», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ. 287/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η

σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού

ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’ ποσού 24.800,00 ευρώ για το συγκεκριμένο αντικείμενο, καθώς και ο ορισμός

μελών από το Δήμο Λαυρεωτικής για τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της

σύμβασης.

Ως χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε το διάστημα των έξι (6) μηνών από την υπογραφή

της, με δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος, με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών

και έπειτα από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η σύμβαση τελικώς υπεγράφη στις 20

Ιουλίου 2021, με αριθμ. πρωτ:11858/2021.

Με την υπ’ αριθμ. 71/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν σχετικής εισηγήσεως

της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης εγκρίθηκε η παράταση της από 20.07.2021 προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’,

μέχρι τις 30.06.2022, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Με το από 21.06.2022  πρακτικό της,  η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται την

παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι τις 30.10.2022, άνευ τροποποίησης του φυσικού

και οικονομικού αντικειμένου, λόγω παράτασης της αξιολόγησης του ΠΕΠ Αττικής από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή.

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

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

- Την αριθμ.287/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία εγκρίθηκε

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

- Την αριθμ. πρωτ: 11858/20.07.2021 Προγραμματική Σύμβαση και ειδικότερα το άρθρο 6, σύμφωνα

με το οποίο υπάρχει δυνατότητα παράτασης της διάρκειάς της

- Την υπ’ αριθμ.71/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης μέχρι τις 30.06.2022

- Το από 21.06.2022 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση της από 20.07.2021 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής

και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ‘’ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.’’, με αντικείμενο: «Προετοιμασία & Οργάνωση

Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου του Δήμου Λαυρεωτικής  με στόχο την αξιοποίηση των Χωρικών

Εργαλείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και την ενεργό συμμετοχή στη διαβούλευση

της προετοιμασίας των νέων Τομεακών Προγραμμάτων, καθώς και του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027», η

σύναψη της οποία είχε εγκριθεί με την αριθμ.287/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Λαυρεωτικής, μέχρι τις 30.10.2022, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

για την επιλογή Αναδόχου του έργου ‘’Επισκευή και αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου ΕΥΤΕΡΠΗ’’,

με α/α: 189240

Αρ. Απόφ.: 180/2022

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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης

του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου

‘’Επισκευή και αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου ΕΥΤΕΡΠΗ’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Την υπ’ αριθμ. 228/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής αιτήματος
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χρηματοδότησης του Δήμου Λαυρεωτικής στο Ε.Π. ‘’Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη’’

2. Την υπ’ αριθμ. 105/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί αποδοχής

του ποσού 1.488.000,00 ευρώ

3. Την αριθμ.  140/2021  εγκεκριμένη μελέτη  του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ» με εκτιμώμενη συνολική αξία 1.488.000,00€ συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α. 24%, η οποία έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής

4. Την υπ’  αριθμ.  ΕΥΔ/ΕΠ.  ΥΜΕΠΕΡΑΑ 443/17.01.2022  απόφαση ένταξης της πράξης

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ με κωδικό ΟΠΣ 5136110 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

5. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3665/07.04.2022 απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ» που αποτελεί το υποέργο 1 της πράξης

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ με ΟΠΣ 5136110

6. Το αριθμ.  πρωτ:  6065/03.05.2022  πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

προϋπολογισμού δαπάνης 1.488.000,00 ευρώ, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:

22REQ010478470

7. Την αριθμ. Α-624/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό στον

ΚΑ δαπανών 61-7331.001

8. Την υπ’  αριθμ.  115/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,  με την οποία

έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

9. Την υπ’  αριθμ.135/2022  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,  με την οποία

έγινε η συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

10. Την υπ’ αριθμ.415/2022 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων

συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22REQ010591781.

 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίστηκε η 6 Ιουνίου 2022, ημέρα

Δευτέρα και ώρα 23:59, ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ..

 Στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν τρεις (3) προσφορές.

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού την καθορισμένη ημέρα και ώρα προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση

των φακέλων και συνέταξε το με ημερομηνία 15.06.2022 πρακτικό Νο1, το οποίο διαβιβάσθηκε με το

αριθμ. πρωτ:8975/14.06.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην Οικονομική Επιτροπή

προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή του.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1
ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ» Α/Α 189240

Σήμερα 8  Ιουνίου του έτους 2022,  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10:00  συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών έργων για το έτος 2022,  όταν ως κριτήριο ανάθεσης

χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα,  από οικονομική άποψη,  προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει

πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 και ισχύει, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ.

135/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής,

προκειμένου να προβεί στην Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών

σχετικά με το έργο του θέματος στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αρ.

415/2022 και με αρ. πρωτ: 7349/19.05.2022 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής

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

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

2. Φώτιος Γκίκας, Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ,

3. Μαρία Ζωή Παπαθανάση Χημικών Μηχανικών ΠΕ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αρ. 415/2022 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,

την υπ’ αρ. . 140/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν

λόγω διαγωνισμό με α/α 189240 και ότι ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων

«δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» είχε οριστεί η 08 Ιουνίου  2022, ημέρα  Τετάρτη και

ώρα 10:00 π.μ.:

Ø Προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του

υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα

υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές

Ø ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο

προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής
1 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 06/06/2022 16:41:42

2 ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 06/06/2022 20:20:48

3 ΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 06/06/2022 21:31:11
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Ø έλεγξε εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής

σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της Διακήρυξης, όπου και διαπιστώθηκε η προσκόμιση

και η εγκυρότητά τους.

Ø Και διαβίβασε τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην αναθέτουσα αρχή

και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και ανήρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού»,  τον ως άνω κατάλογο,  με δικαίωμα πρόσβασης μόνο

στους προσφέροντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό

1 254144 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 13,62 %

2 254904 ΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 9,06 %

3 254696 ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 6,47 %

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής όπου και
διαπίστωσε τα εξής:
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Απαιτήσεις ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΥΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Άρθρο 22 .Ε και 24. της Διακήρυξης:
 Κάθε οικονομικός φορέας που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως
μέλος Κοινοπραξίας οφείλει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού σε ισχύ
Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο Κατασκευή, Επισκευή,
Συντήρηση και Στατική Ενίσχυση Κτιριακών Έργων και ειδικότερα να έχει σε
ισχύ Πιστοποιητικά ότι διαθέτει: α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001 (ή ισοδύναμο), β) Σύστημα
Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ 18001 για την Ελλάδα και OHSAS 18001 διεθνώς (ή ισοδύναμο), γ)
Σύστημα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο)

√
Επισυνάφθηκε μόνο Υ.Δ.  ότι η
εταιρεία διαθέτει τα πρότυπα
χωρίς να γίνεται αναφορά στο
οφειλόμενο Πεδίο Εφαρμογής.

√

Π.Π.Ε       ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το ΠΠΕ περιγράφει σαφώς το αντικείμενο του έργου Περιγράφεται § 1.1 Περιγράφεται § 1.1.1 Περιγράφεται § 1.1

2. Το ΠΠΕ περιέχει δήλωση - δέσμευση για την Πολιτική Ποιότητας του
αναδόχου

Περιγράφεται § 1.2 Δεν υπάρχει Περιγράφεται § 1.3

3. Καθορίζονται στο ΠΠΕ οι στόχοι και τρόποι επίτευξης αυτών (§6.4 ISO
10005:2018)

Δεν καθορίζονται Δεν καθορίζονται Καθορίζονται § 1.3.1

4. Περιγράφεται το πλαίσιο Λειτουργίας του ΠΠΕ (§6.2 ISO 10005:2018)
Δεν περιγράφεται Δεν περιγράφεται Περιγράφεται § 1.3.2

5. Περιγράφονται στο ΠΠΕ οι ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων
μερών  (§5.1 ISO 10005:2018) Δεν Περιγράφονται Δεν Περιγράφονται Περιγράφονται § 1.6

6. Περιγράφονται στο ΠΠΕ οι απειλές και ευκαιρίες κατά την εκτέλεση του
έργου ; (§5.1 ISO 10005:2018) Δεν Περιγράφονται Δεν Περιγράφονται Περιγράφονται § 1.7
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7. Το ΠΠΕ περιγράφει όλες τις σημαντικές φάσεις και δραστηριότητες του
έργο Περιγράφονται Μέρος ΙΙ:

Προγράμματα Ενεργειών. Δεν Περιγράφονται.
Περιγράφονται Μέρος ΙΙ:
Προγράμματα Εργασιών
και Ελέγχων.

Π.Π.Ε    ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. Περιγράφονται στο ΠΠΕ οι μέθοδοι κατασκευής του έργου, είτε άμεσα

είτε με παραπομπή στα συμβατικά τεύχη, και είναι επαρκείς και
ικανοποιητικές οι παρεχόμενες πληροφορίες;

Περιγράφονται ΜΕΡΟΣ 2ο :
Πρόγραμμα Ενεργειών -
Αναλυτικό Πρόγραμμα
Ποιότητας Εργασιών

Δεν περιγράφονται. Στο Μέρος
V: Έντυπα Ελέγχου Ποιότητας
Έργου, γίνεται παραπομπή και
κωδικοποίηση χωρίς να
αναγράφεται λεπτομερώς τι
περιλαμβάνουν.

Περιγράφονται § 2.2.2 /
Παράρτημα 6.2
Μεθοδολογίες Εργασιών

Π.Π.Ε ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ

1. Περιγράφονται στο ΠΠΕ όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και δομικές με
παραπομπές στα αντίστοιχα πρότυπα, προδιαγραφές και κανονισμούς Περιγράφονται ΜΕΡΟΣ 2ο :

Πρόγραμμα Ενεργειών -
Αναλυτικό Πρόγραμμα
Ποιότητας Εργασιών

Δεν περιγράφονται. Στο Μέρος
V: Έντυπα Ελέγχου Ποιότητας
Έργου γίνεται παραπομπή και
κωδικοποίηση χωρίς να
αναγράφεται λεπτομερώς τι
περιλαμβάνουν.

Περιγράφονται Μέρος ΙΙ:
Προγράμματα Εργασιών
και Ελέγχων.

2. Αναφέρεται στο ΠΠΕ η συχνότητα εκτέλεσης των ελέγχων - δοκιμών; Περιγράφονται ελλιπής και
λανθασμένα ΜΕΡΟΣ 2ο :
Πρόγραμμα Ελέγχων και
Δοκιμών. Δεν αναγράφονται
οι εργαστηριακοί έλεγχοι για
τις επιχώσεις και τις
εξυγιαντικές στρώσεις. Για τον
έλεγχο των σκυροδεμάτων
αναγράφεται λήψη
πρισματικών δοκιμίων

Δεν περιγράφονται. Στο Μέρος
V: Έντυπα Ελέγχου Ποιότητας
Έργου γίνεται παραπομπή και
κωδικοποίηση χωρίς να
αναγράφεται λεπτομερώς τι
περιλαμβάνουν.

Περιγράφονται Μέρος ΙΙ:
Προγράμματα Εργασιών
και Ελέγχων. QΡ.ΠΕΕ.04

3. Περιλαμβάνονται στο ΠΠΕ τα έντυπα στα οποία θα καταγράφονται οι
έλεγχοι και οι δοκιμές

Δεν περιλαμβάνονται. Το
Παράρτημα Β Έντυπα
Προγράμματος Ποιότητας
Έργου είναι κενό

Δεν περιλαμβάνονται. Στο
Μέρος V: Έντυπα Ελέγχου
Ποιότητας Έργου γίνεται
παραπομπή και κωδικοποίηση
χωρίς να αναγράφεται
λεπτομερώς τι περιλαμβάνουν

Περιλαμβάνονται.
Παράρτημα 2.1 Έντυπα
Εργασίας, 2.2 Φύλλα
Ελέγχου Εργασιών
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4. Αναφέρονται στο ΠΠΕ τα εξωτερικά εργαστήρια που μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για ελέγχους και δοκιμές, όπου αυτό απαιτείται

Δεν αναφέρονται. Αναφέρονται § 3.3.2
Αναφέρονται στην Οδηγία
Εργασίας
QΡ.ΟΕ.02_Διαχείριση
Εργαστηριακών Ελέγχων

Π.Π.Ε ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Το ΠΠΕ περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου Περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Γ. Δεν περιλαμβάνεται Περιλαμβάνεται στο

Παράρτημα 9

Π.Π.Ε ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

1. Το ΠΠΕ περιλαμβάνει πλήρες οργανόγραμμα του έργου Περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Α. Δεν υπάρχει Οργανόγραμμα Περιλαμβάνεται στο

Παράρτημα 4.

2.  Το ΠΠΕ περιγράφει τις αρμοδιότητες όλων των θέσεων του
οργανογράμματος Περιγράφονται § 3.1.2 Περιγράφονται § 2.1.3 Περιγράφονται στο

Παράρτημα 4.

3. Καταγράφεται στο ΠΠΕ συνολικά το ανθρώπινο δυναμικό που θα εμπλακεί
(ιδιαίτερα τα στελέχη);

Περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Α. Δεν υπάρχει Οργανόγραμμα. Περιγράφονται στο

Παράρτημα 4.

4. Περιγράφονται στο ΠΠΕ τα τυπικά προσόντα του προσωπικού (ιδιαίτερα
των στελεχών)

Περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Α. Δεν υπάρχει Οργανόγραμμα. Περιγράφονται στο

Παράρτημα 4.

Π.Π.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

1. Κατονομάζονται στο ΠΠΕ οι προμηθευτές υλικών
Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Περιγράφονται αναλυτικά

στο Παράρτημα 12

2. Περιγράφεται στο ΠΠΕ ο τρόπος αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτών
από τον ανάδοχο

Περιγράφονται στην
§3.3.1

Ελλιπής περιγραφή στην
§3.2.2

Περιγράφεται αναλυτικά
στην §4.2.1 και στην
Διαδικασία QΡ.ΓΔ.06

3. Περιγράφονται στο ΠΠΕ οι πιθανές απαιτήσεις επιθεώρησης
προμηθευτών από τον ανάδοχο Περιγράφονται στην §3.3.1 Περιγράφονται στην §3.2.3

Περιγράφεται αναλυτικά
στην §4.2.1 και στην
Διαδικασία QP.ΓΔ.06.

4. Περιγράφεται στο ΠΠΕ ο τρόπος ελέγχου, παραλαβής και αποθήκευσης
των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν (ιδιαίτερα των κύριων υλικών Περιγράφονται στην §3.3.1 Περιγράφονται στην §3.2.4

Περιγράφεται αναλυτικά
στην §4.2.2 και στην
Διαδικασία QP.ΓΔ.06.
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5. Περιγράφεται στο ΠΠΕ ρητά και μονοσήμαντα οι κανονισμοί,
προδιαγραφές, πρότυπα και μεθοδολογίες εργασιών συνάρτησή των
χρησιμοποιούμενων υλικών

Δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Περιγράφονται αναλυτικά
στο Παράρτημα 12.

Π.Π.Ε  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

1. Περιγράφονται στο ΠΠΕ τα θέματα που θα ανατεθούν σε υπεργολάβους
Περιγράφονται στην §3.3.2 Δεν Περιγράφονται

Περιγράφεται αναλυτικά
στην §4.2.4 και στην
Διαδικασία QP. ΓΔ.06

2. Περιγράφεται στο ΠΠΕ ο τρόπος αξιολόγησης και επιλογής υπεργολάβων
από τον ανάδοχο Δεν Περιγράφονται Δεν Περιγράφονται

Περιγράφεται αναλυτικά
στην §4.2.3 / 4.2.4 και στην
Διαδικασία QP.ΓΔ.06.

3. Περιγράφονται στο ΠΠΕ οι απαιτήσεις επιθεώρησης των υπεργολάβων
από τον ανάδοχο Δεν Περιγράφονται Δεν Περιγράφονται Περιγράφεται αναλυτικά

στην Διαδικασία QP. ΓΔ.06

4. Περιγράφεται στο ΠΠΕ ο τρόπος ελέγχου και παραλαβής των εργασιών
των υπεργολάβων από τον ανάδοχο Περιγράφονται στην §3.3.2 Δεν Περιγράφονται Περιγράφεται αναλυτικά

στην Διαδικασία QP.ΓΔ 06.

Π.Π.Ε  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Περιλαμβάνεται στο ΠΠΕ κατάλογος των μηχανημάτων που θα
χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή Δεν περιλαμβάνεται Δεν περιλαμβάνεται Περιλαμβάνεται αναλυτικά

στην Διαδικασία QP. ΓΔ.05.

2. Τα μηχανήματα που περιγράφονται στο ΠΠΕ είναι επαρκή για την έγκαιρη
και σωστή εκτέλεση του έργου Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν √

3. Περιγράφονται στο ΠΠΕ οι διαδικασίες συντήρησης των μηχανημάτων
Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Περιγράφεται αναλυτικά

στην Διαδικασία QP. ΓΔ.06

4. Περιλαμβάνεται στο ΠΠΕ διαδικασία για τον μετρητικό εξοπλισμό που θα
χρησιμοποιηθεί Δεν περιλαμβάνεται Δεν περιλαμβάνεται Περιγράφεται αναλυτικά

στην §4.3.2

Π.Π.Ε  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. Το ΠΠΕ περιέχει κατάσταση αναθεωρήσεων √ √ √
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2. Καθορίζεται ο τρόπος αναθεώρησης και διανομής του ΠΠΕ
Περιγράφεται στην §4.1 Δεν Περιγράφεται Περιγράφεται αναλυτικά

στην §5.1.1

3. Το ΠΠΕ περιγράφει την χρησιμοποιούμενη κωδικοποίηση εγγράφων,
εντύπων κ.τ.λ. √ √ √

4. Αναφέρονται και επισυνάπτονται στο ΠΠΕ όλα τα έντυπα που θα
χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση του έργου Δεν επισυνάπτονται. Δεν επισυνάπτονται. Επισυνάπτονται

5. Καθορίζει το ΠΠΕ τον τρόπο οργάνωσης των αρχείων του έργου, καθώς
και τους υπεύθυνους τήρησης των αρχείων Καθορίζονται. Καθορίζονται. Καθορίζονται.

Π.Π.Ε  ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ / ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Περιγράφεται στο ΠΠΕ ο τρόπος αντιμετώπισης των μη συμμορφώσεων
που θα εμφανιστούν καθώς και οι αντίστοιχες διορθωτικές - προληπτικές
ενέργειες (για εισερχόμενα υλικά, για επί τόπου παραγόμενα υλικά, για
εργασίες του αναδόχου ή των υπεργολάβων, για διαδικασίες)

Περιγράφεται στην §4.4

Περιγράφεται στην §3.5 Μόνο οι
Μ.Σ. Δεν αναφέρονται οι
Διορθωτικές / Προληπτικές
Ενέργειες

Περιγράφεται αναλυτικά
στην §5.2

Π.Π.Ε  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

1. Περιγράφεται ο τρόπος επιθεώρησης της εφαρμογής του ΠΠΕ από τον
ανάδοχο Ελλιπής περιγραφή στην §45 Ελλιπής περιγραφή στην §3.3 Περιγράφεται αναλυτικά

στην §5.3

2. Περιγράφεται στο ΠΠΕ πως θα επιτυγχάνεται η Ιχνηλασιμότητα /
Ανιχνευσιμότητα Υλικών και Εργασιών Δεν Περιγράφεται Δεν Περιγράφεται. Περιγράφεται αναλυτικά

στην §5.3.4

Π.Π.Ε  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

1. Περιγράφεται ο τρόπος ανασκόπησης της εφαρμογής του ΠΠΕ από τον
ανάδοχο Δεν Περιγράφεται. Δεν Περιγράφεται. Περιγράφεται

αναλυτικά στην §5.4

Π.Π.Ε  ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Περιγράφεται στο ΠΠΕ ο τρόπος αντιμετώπισης πιθανών εκτάκτων
καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν και να επηρεάσουν την ομαλή
εκτέλεση του έργου

Περιγράφεται στην §5.1 Δεν Περιγράφεται
Περιγράφεται αναλυτικά
στην §6.1 & Παράρτημα 5
QP.ΣΥΔΥΑΠ.01
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2. Περιγράφεται στο ΠΠΕ ο τρόπος κάλυψης των νομοθετημένων
απαιτήσεων για υγεία και ασφάλεια (ΠΔ 305/96)

Περιγράφεται. Παράρτημα Δ
ΣΑΥ/ ΦΑΥ Δεν Περιγράφεται Περιγράφεται. Παράρτημα

5 QP.ΣΑΥ.01/ QP.ΦΑΥ.01

3. Περιγράφεται στο ΠΠΕ ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών
θεμάτων που σχετίζονται με την κατασκευή του έργου

Περιγράφεται.
Παράρτημα Ε Δεν Περιγράφεται

Περιγράφεται αναλυτικά
στην §6.3 & Παράρτημα 5
QP.ΣΥΔΥΑΠ.01

Π.Π.Ε  ΠΑΡΑΜΠΟΜΠΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Το ΠΠΕ περιέχει συγκεντρωτικό κατάλογο όλων των συμβατικών τευχών
και σχεδίων Δεν περιέχει Δεν περιέχει Περιέχει. Παράρτημα 10

2. Γίνεται συσχέτιση στο ΠΠΕ των προτύπων, κανονισμών και τεχνικών
προδιαγραφών που εφαρμόζονται στο έργο με τις αντίστοιχες εργασίες Δεν αναφέρονται. Δεν αναφέρονται

Περιγράφονται αναλυτικά
Παράρτημα 6.2
Μεθοδολογίες Εργασιών

3. Το ΠΠΕ περιλαμβάνει κατάλληλες και αναλυτικές Διαδικασίες / Οδηγίες
Εργασίας / Μεθοδολογίες Εργασιών

Περιλαμβάνει μόνο ελλιπείς
Διαδικασίες

Περιλαμβάνει μόνο ελλιπείς
Διαδικασίες

Περιλαμβάνει.

Π.Π.Ε  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

1. Καταγράφονται στο ΠΠΕ τα Σημεία Στάσης για Εγκριση (ΣΣΕ) και Κρίσιμα
Σημεία Ελέγχου (ΚΣΕ) Δεν καταγράφονται Δεν καταγράφονται

Καταγράφονται Αναλυτικά
Μέρος ΙΙ: Προγράμματα
Εργασιών και Ελέγχων

2. Καταγράφονται και επισυνάπτονται στο ΠΠΕ όλα τα έγγραφα αναφοράς,
με βάση τα οποία θα εκτελεστούν οι εργασίες Μόνο καταγραφή Μόνο καταγραφή Καταγράφονται και

επισυνάπτονται

3.  Καταγράφονται συνοπτικά στο ΠΠΕ οι ενέργειες που θα γίνουν σε κάθε
φάση / δραστηριότητα του έργου Καταγράφονται Καταγράφονται Καταγράφονται

4. Αναφέρονται & Επισυνάπτονται στο ΠΠΕ όλα τα έντυπα που θα
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση του έργου, για καταγραφές
αποτελεσμάτων ελέγχων - δοκιμών καθώς και για καταγραφές άλλων
πληροφοριών

Απλή Αναφορά Απλή Αναφορά Αναφέρονται &
Επισυνάπτονται

5. Κατονομάζονται στο ΠΠΕ οι υπεύθυνοι για κάθε εργασία από πλευράς
αναδόχου κτλ

Κατονομάζονται στο
Παράρτημα 4

Δεν κατονομάζονται. Δεν
υπάρχει Οργανόγραμμα

Κατονομάζονται στο
Παράρτημα 4

Π.Π.Ε  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMMISSIONING (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)
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1. Καταγράφεται στο Πρόγραμμα Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων η
Περιγραφή των Εργασιών / Διαδικασιών Περιγράφονται Περιγράφονται Περιγράφονται

2. Περιγράφονται αναλυτικά στο Πρόγραμμα Λειτουργικής Παραλαβής
Συστημάτων οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων Ελλιπής περιγραφή Δεν Περιγράφονται Περιγράφονται.

Παράρτημα 7 QP.COM.01

3. Περιλαμβάνονται τα έντυπα στα οποία θα καταγράφονται οι έλεγχοι και
οι δοκιμές Δεν περιλαμβάνονται. Δεν περιλαμβάνονται Περιλαμβάνονται.

Παράρτημα 2. QP.COM.01

Π.Π.Ε  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

1. Περιγράφεται στο ΠΠΕ το Πρόγραμμα Λειτουργίας και Συντήρησης του
Έργου και των Εγκαταστάσεων του

Ελλιπής Περιγραφή στο ΦΑΥ-
Τμήμα Ε. Αναφορά μόνο στα
Η/Μ

Ελλιπής Περιγραφή στο Μέρος
V. Αναφορά μόνο στα Η/Μ

Περιγράφονται αναλυτικά
στο Παράρτημα 8.

2. Περιγράφονται στο ΠΠΕ αναλυτικά οι μεθοδολογίες αποκατάστασης
των φθορών του Έργου και των Εγκαταστάσεων του Δεν περιγράφονται Δεν περιγράφονται Περιγράφονται αναλυτικά

στο Παράρτημα 8
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Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:

1. Ο Οικονομικός Φορέας ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, δεν έχει καταθέσει το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με το ISO 10005:2018 (  ΕΧΕΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ-  ΟΧΙ ΣΩΣΤΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΣ-  ΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΥΤΟΥ  ΟΧΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ISO

10005:2018) , ως όφειλε επί ποινή αποκλεισμού βάσει  του άρθρου 22.Ε της Διακήρυξης, ως εκ

τούτου αποκλείεται από την διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης.

2. Ο Οικονομικός Φορέας ΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε δεν έχει καταθέσει τα

απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο

Κατασκευή, Επισκευή,  Συντήρηση και Στατική Ενίσχυση Κτιριακών Έργων, παρά μόνο μία

Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα διαθέτει χωρίς να γίνεται αναφορά στο οφειλόμενο Πεδίο Εφαρμογής

και  επιπλέον δεν έχει καταθέσει το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με το ISO

10005:2018 (ΕΧΕΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ-  ΟΧΙ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΣ-  ΩΣ ΕΚ ΤΟΥ

ΤΟΥΤΟΥ  ΟΧΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ISO 10005:2018), ως όφειλε επί ποινή αποκλεισμού βάσει  του

άρθρου 22.Ε της Διακήρυξης, ως εκ τούτου αποκλείεται από την διαδικασία σύναψης της

παρούσας δημόσιας σύμβασης

3. Ο Οικονομικός  φορέας   ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ κατέθεσε πλήρη προσφορά και ως εκ τούτου

προτείνεται ως προσωρινός ανάδοχος του έργου

Κατόπιν των ανωτέρω,  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών

Εισηγείται

την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ως

προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ»

με προσφορά ποσού 1.122.388,34 € χωρίς  ΦΠΑ 24%.

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα.

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής προς έγκριση.

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 την παρ.1  του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και ισχύει,

- την υπ’ αριθμ.140/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

- την υπ’ αριθμ.412/2022 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής
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- το με ημερομηνία 15.06.2022 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο

διαβιβάσθηκε με το αριθμ. πρωτ: 8975/14.06.2022 έγγραφο προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή

- κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Την έγκριση του από 15.06.2022 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού, σχετικά

με τον έλεγχο των υποφακέλων ‘’δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά’’ και ‘’οικονομική

προσφορά’’ που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ».

Β. Απορρίπτει τις προφορές των Οικονομικών Φορέων:

-  ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ,   διότι δεν έχει καταθέσει το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με το ISO 10005:2018 (ΕΧΕΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ- ΟΧΙ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΠΛΗΡΕΣ-  ΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΥΤΟΥ  ΟΧΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ISO  10005:2018),  ως όφειλε επί ποινή

αποκλεισμού βάσει  του άρθρου 22.Ε της Διακήρυξης.

-  ΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.  διότι δεν έχει καταθέσει τα απαραίτητα επί ποινή

αποκλεισμού Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο Κατασκευή, Επισκευή,  Συντήρηση

και Στατική Ενίσχυση Κτιριακών Έργων, παρά μόνο μία Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα διαθέτει χωρίς να

γίνεται αναφορά στο οφειλόμενο Πεδίο Εφαρμογής και επιπλέον δεν έχει καταθέσει το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με το ISO  10005:2018  (ΕΧΕΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ-  ΟΧΙ ΣΩΣΤΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΣ-  ΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΥΤΟΥ  ΟΧΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ISO

10005:2018), ως όφειλε επί ποινή αποκλεισμού βάσει  του άρθρου 22.Ε της Διακήρυξης.

Γ. Αποδέχεται την προσφορά του Οικονομικού Φορέα ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ο οποίος κατέθεσε πλήρη

φάκελο.

Δ. Κατακυρώνει ως προσωρινό ανάδοχο του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ» τον Οικονομικό Φορέα ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.,  με προσφορά ποσού 1.122.388,34 €

χωρίς  Φ.Π.Α. 24%.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Λαυρεωτικής (ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΡΕΤΣΟΥ)

Αρ. Απόφ.: 181/2022

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 6ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.  πρωτ:  8858/09.06.2022 εισήγηση της Προέδρου

του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:
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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 (ΦΕΚ 114/Α/15.6.1959) και τις

διατάξεις του Ν. 3463/2006, άρθρο 173.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΟΣΟ

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ

1. ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 1ο
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

19/03/2022 17 463,75€ 32,25€

2. ΝΕΟΚΛΗΣ
ΣΕΜΠΡΟΣ I.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΤΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

19/03/2022 43 463,75€ 32,25€

3.
Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
& Κ. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ
Ο.Ε.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ 21/03/2022 4240 463,75€ 32,25€

4.
ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΝΥΧΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ.
ΛΑΥΡΙΟΥ

22/03/2022 31 463,75€ 32,25€

5.
MANKA
THEODHOR
STAYRO

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ
ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

30/03/2022 41 463,75€ 32,25€

6.
ΝΕΟΚΛΗΣ
ΣΕΜΠΡΟΣ I.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ
ΜΕ ΜΠΕΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

31/03/2022 45 463,75€ 32,25€

7. ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ
ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

30/05/2022 19 405,78€ 28,22€

8. ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΗ Δ.Κ.  ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΠΌ
ΜΠΑΖΑ, ΚΛΑΔΙΑ, ΞΕΡΑ
ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗ
ΥΛΙΚΑ

31/05/2022 26 261,79€ 18,21€

9. ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

03/06/2022 8 259,93€ 18,07€
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ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΝΩ ΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ 3.710,00€ 258,00€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 32,00€

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 290,00€
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.14/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής,

- Την αριθμ.  πρωτ:  8858/09.06.2022  εισήγηση της 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

εγκρίνει τις δαπάνες,  που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής της Κοινότητας Λαυρεωτικής,

όπως αυτές αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, από την Πρόεδρο, Σταυρούλα Ρέτσου,

συνολικού ποσού 3.710,00 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε

βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 2022.

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

Αρ. Απόφ.: 182/2022

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 7ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 9828/24.06.2022 εισήγηση της διαχειρίστριας της

παγίας προκαταβολής για το έτος 2022, 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.
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΟΣΟ

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ

1 Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ &
Κ. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

09/06/2022 4444 420,74€ 29,26€

2 MANKA THEODHOR
STAYRO

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΣΚΕΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ

09/06/2022 2 411,39€ 28,61€

3 ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ  Η.
ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

09/06/2022 273 479,75€ 16.25€

4
ΕΘΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ &
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΕ

ΕΝΤΥΠΟ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΣ ΣΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙΟΥ

09/06/2022 0506702540
0033485 35,00€

5
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΤΟ
ΝΟΜΟ 4178/13

10/06/2022 3965555 15,00€

6
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ 2ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΤΟ
ΝΟΜΟ 4178/13

10/06/2022 3965554 15,00€

7 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
ΠΡΑΞΕΩΝ

15/06/2022 962 263,98€ 0,12€
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ΑΠΟΔΟΧΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ-
ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ

8 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ Δ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΓΗΠΕΔΟ Γ. ΡΑΦΙΑΣ

17/06/2022 15 445,20€ 30,96€

9 ΛΙΝΑΡΔΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ

17/06/2022 10 463,75€ 32,25€

10 ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ
Δ.Κ. ΛΑΥΡΙΟΥ

17/06/2022 90 405,78€ 28,22€

11 ΑΦΟΙ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΙ
ΙΕΠΥΑ Ο.Ε.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ Ζ1 ΤΟΥ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ
ΚΕΠ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

22/06/2022 145 55,77€ 0,03€

12 ΤΙΛΑΒΕΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

22/06/2022 48 185,91€ 0,09€

13 ΤΙΛΑΒΕΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΑΙ
ΚΑΜΕΡΑΣ

22/06/2022 29 123,94€ 0,06€

14 Π.ΜΑΛΛΙΝΑΚΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΝΕΡΩΝ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ κ.α.
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

22/06/2022 152 404.42€ 15,08€

15 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Θ.
ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 23/06/2022 78692 91,96€ 0,04€

ΣΥΝΟΛΟ 3.817,59€ 180,97€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1,44€

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 182,41€

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
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- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016

- την αριθμ.13/2022  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της

πάγιας προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου

- την αρ. πρωτ: 9828/24.06.2022 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής και τα

συνημμένα σε αυτή παραστατικά

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 3.817,59 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των

αντίστοιχων πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της αρ. πρωτ: 11275/09.07.2020 σύμβασης που

αφορά την προμήθεια καυσίμων για το Δήμο Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 183/2022

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 8ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «τροποποίησης της αρ. πρωτ: 11275/09.07.2020 σύμβασης που αφορά την προμήθεια

καυσίμων για το Δήμο Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

- Την υπ’ αριθμ.45/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής

σχετικά με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ και των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ»,  «ΘΟΡΙΚΟΣ»,  «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου

Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών

- Την υπ’ αριθμ.220/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση της αριθμ.45/2019 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της σύμβασης

(ΑΔΑ:  ΡΗ61ΩΛ1-5Δ2)

- Την υπ’  αριθμ.1029/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού (19PROC005960011)

- Την υπ’ αριθμ. 118/2020 πράξη του Στ’ Κλιμακίου του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

- Την υπ’ αριθμ. 11275/09.07.2020 σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των

αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής (20SYMV007001714)
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- Το αριθμ.  πρωτ:  6676/10.05.2022  αίτημα του Οικονομικού Φορέα για τροποποίηση της

υφιστάμενης σύμβασης

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

το άρθρο 132  του Ν.4412/2016,  παρ.1γ,  οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα

διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 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. Στο άρθρο 201 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι η τροποποίηση της σύμβασης κατά

το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Με βάση τα ανωτέρω, το Γραφείο Προμηθειών απέστειλε το αριθμ. πρωτ: 7019/14.05.2022

έγγραφό του προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (αρμόδιο Γνωμοδοτικό

Όργανο, το οποίο συγκροτήθηκε με την αριθμ.22/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016), προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Η αρμόδια Επιτροπή με το αριθμ.  πρωτ:  7535/20.05.2022  έγγραφό της εισηγείται τα

κατωτέρω:

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για την τροποποίηση σύμβασης με τίτλο

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των  αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό

διάστημα δύο (2) ετών», με αρ. πρωτ: 11275/09.07.2020

Στο Λαύριο,  την 20  Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.,  η Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών η οποία

ορίσθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 22/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική

συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες :

1. Φωτεινή Δελαβέκουρα, ΔΕ1 Διοικητικού

2. Κωνσταντίνος Καραμπάτσος, ΔΕ Τεχν. Ηλεκτρ/κων

3. Γεώργιος Νίνος, ΔΕ 29 Οδηγών

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ) και ειδικά το άρθρο 132, σύμφωνα με το οποίο:

«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία

σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:…..

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

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

από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
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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…»

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 11275/09.07.2020 συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας καυσίμων μεταξύ του

Δήμου Λαυρεωτικής και της εταιρείας Δ.  & Π.  ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.,  προϋπολογισμού 1.956.350,00 ευρώ,

στο οποίο το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης είναι επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής

λιανικής πώλησης εκάστου είδους καυσίμου στο Νομό Αττικής,  σύμφωνα με τα στοιχεία του

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

3) Τον όρο: «…..Οι αναγραφόμενες ποσότητες καυσίμων είναι ενδεικτικές, καθώς είναι σε συνάρτηση

με την τρέχουσα τιμή. Επιτρέπεται η αύξηση ή μείωση των συμβατικών ποσοτήτων μεταξύ των ειδών

της ομάδας,  χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού.  Δεσμευτικό για το Δήμο είναι το ποσό του

προϋπολογισμού και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται υπέρβασή του….

….Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία

σύναψης σύμβασης,  μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132  του Ν.

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου…»

- Το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση έχουν επιφέρει απρόβλεπτη αύξηση

στο κόστος των καυσίμων, το οποίο μετακυλίεται στο αντικείμενο της σύμβασης. με αποτέλεσμα, η

προϋπολογιζόμενη ποσότητα λίτρων να έχει μειωθεί σημαντικά και το υπολειπόμενο ποσό να μην

επαρκεί για να καλυφθούν οι απαιτούμενες ανάγκες του Δήμου

- Το γεγονός ότι η διαμορφωθείσα κατάσταση οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις που σε καμία

περίπτωση δεν είναι υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής

-   Την αίτηση της εταιρείας Δ. κ’ Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.

-   Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.7019/14.05.2022 του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου

- Το διαθέσιμο υπόλοιπο στον ΚΑ δαπανών 20-6641 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022

Εισηγούμαστε

την τροποποίηση της υφιστάμενης αριθμ. πρωτ:11275/09.07.2020 σύμβασης με την εταιρεία «Δ. &

Π.  ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.», με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου για ποσό έως 190.000 ευρώ,  ώστε να

καλυφθούν οι ανάγκες σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη για την κίνηση των οχημάτων και

μηχανημάτων έργου και την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

Την επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής

διαδικασίας από το Δήμο.

Σε περίπτωση που η διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρωθεί πριν την εξάντληση του οικονομικού

αντικειμένου της παρούσας, αυτή λύεται, χωρίς καμία άλλη απαίτηση από τον Ανάδοχο.
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Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την υπ’

αριθμ.66/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε η 4η αναμόρφωση του

δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και ενισχύθηκε ο ΚΑ δαπανών 20-6641,

προκειμένου να καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες του Δήμου.

Επίσης,  με την υπ’  αριθμ.  510/2022  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής προκηρύχθηκε η

διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για το Δήμο Λαυρεωτικής και

τα Νομικά του Πρόσωπα.

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 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου

40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021,

- τις διατάξεις του Ν.  4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.16), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει,

- το αριθμ. πρωτ: 11275/09.07.2020 συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας καυσίμων,

- το αριθμ. πρωτ.7019/14.05.2022 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου,

- την αριθμ. πρωτ: 7535/20.05.2022 εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής,

- την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 20-6641 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2022

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση της υφιστάμενης με αριθμ.  πρωτ:11275/09.07.2020  σύμβασης

(20SYMV007001714) μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Οικονομικού Φορέα «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ

Ο.Ε.», με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου για ποσό 190.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν

οι ανάγκες σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη για την κίνηση των οχημάτων και

μηχανημάτων έργου και την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

Β. Την επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής

διαδικασίας από το Δήμο. Σε περίπτωση που η διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρωθεί πριν την

εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της παρούσας,  αυτή λύεται,  χωρίς καμία άλλη απαίτηση

από τον Ανάδοχο.

Γ. Για τη σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης έχει εγγραφεί πίστωση στον ΚΑ δαπανών 20-6641

του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 31 από 69

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της αρ. πρωτ: 7686/24.05.2022 σύμβασης που αφορά

την προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 184/2022

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 9ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «τροποποίησης της αρ. πρωτ: 7686/24.05.2022 σύμβασης που αφορά την προμήθεια

τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

- Την υπ’  αριθμ.14/2021  μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την

προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των δομών

του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ του Δήμου Λαυρεωτικής

- Την υπ’ αριθμ.104/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση της ανωτέρω μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ:

97ΙΟΩΛ1-70Π)

- Την υπ’  αριθμ.333/2021 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής,  με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων (α/α συστήματος 122023,1)

- Την υπ’ αριθμ. 7686/24.05.2022 σύμβαση ανάθεσης προμήθειας τροφίμων (Ομάδα Ζ3: Είδη

Παντοπωλείου) για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

Λαυρεωτικής (22SYMV010626558), ποσού 55.314,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 13%, ήτοι 62.504,82 ευρώ

και χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών

- Το αριθμ.  πρωτ:  8210/01.06.2022  αίτημα του κου Ανδρέα Σκουριά του Αλεξάνδρου για

τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης

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

το άρθρο 132  του Ν.4412/2016,  παρ.1γ,  οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα

διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 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. Στο άρθρο 201 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι η τροποποίηση της σύμβασης κατά

το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Με βάση τα ανωτέρω, το Γραφείο Προμηθειών απέστειλε το αριθμ. πρωτ: 8343/03.06.2022

έγγραφό του προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (αρμόδιο Γνωμοδοτικό

Όργανο, το οποίο συγκροτήθηκε με την αριθμ.36/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016), στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι:
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«Αναφορικά με τη σύμβαση του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η σύμβαση υπεγράφη στις 24  Μαΐου 2022  μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του κου Ανδρέα

Σκουριά του Αλέξανδρου και η χρονική της διάρκεια ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα

χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 55.314,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 13%, ήτοι 62.504,82 ευρώ και

αφορά την προμήθεια των τροφίμων της Ομάδας Ζ3  της αριθμ.  14/2021  μελέτης της Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών.

Αναλυτικά:

Ομάδα Ζ3: Είδη Παντοπωλείου

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, συσκευασία 1
λίτρου

Τεμάχιο 4.200 3,05 € 12.810,00 €

2 ΗΛΙΕΛΑΙΟ, συσκευασία 1 λίτρου Τεμάχιο 4.200 1,30 € 5.460,00 €

3 ΑΛΕΥΡΙ για όλες τις χρήσεις, συσκευασία 1
κιλού

Κιλό 4.200 0,43 € 1.806,00 €

4 ΖΑΧΑΡΗ, συσκευασία 1κιλού Τεμάχιο 4.200 0,59 € 2.478,00 €

5 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ, συσκευασία 480500 γρ Τεμάχιο 12.600 0,27 € 3.402,00 €

6 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, συσκευασία 500γρ Τεμάχιο 16.800 0,34 € 5.712,00 €
7 ΦΑΚΕΣ, συσκευασία 500γρ Τεμάχιο 4.200 0,46 € 1.932,00 €
8 ΦΑΣΟΛΙΑ, συσκευασία 500γρ Τεμάχιο 4.200 0,77 € 3.234,00 €
9 ΡΥΖΙ, συσκευασία 1 κιλού Τεμάχιο 4.200 0,86 € 3.612,00 €

10 ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΗΚΝΩΜΕΝΟ ΕΒΑΠΟΡΕ, ΚΟΥΤΙ
410 γρ

Κουτί 25.200 0,59 € 14.868,00 €

Σύνολο 55.314,00 €
Φ.Π.Α. 13% 7.190,82 €

Τελικό Σύνολο Ζ3 62.504,82 €

Με το αριθμ. πρωτ: 8210/01.06.2022 έγγραφό του, ο Οικονομικός Φορέας αιτείται την τροποποίηση

της ανωτέρω σύμβασης, με αύξηση της τιμής μονάδος για τα είδη: ηλιέλαιο, αλεύρι, ζάχαρη,

τοματοχυμός, μακαρόνια, ρύζι, γάλα εβαπορέ. Με βάση τις νέες τιμές μονάδος, το ποσό της σύμβασης

μεταβάλλεται σε 71.988,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 13%, ήτοι 81.346,44 €.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, συσκευασία 1
λίτρου

Τεμάχιο 4.200 3,05 € 12.810,00 €
2 ΗΛΙΕΛΑΙΟ, συσκευασία 1 λίτρου Τεμάχιο 4.200 1,95 € 8.190,00 €

3 ΑΛΕΥΡΙ για όλες τις χρήσεις, συσκευασία 1
κιλού

Κιλό 4.200 0,60 € 2.520,00 €
4 ΖΑΧΑΡΗ, συσκευασία 1κιλού Τεμάχιο 4.200 0,89 € 3.738,00 €
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5 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ, συσκευασία 480500 γρ Τεμάχιο 12.600 0,32 € 4.032,00 €
6 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, συσκευασία 500γρ Τεμάχιο 16.800 0,48 € 8.064,00 €
7 ΦΑΚΕΣ, συσκευασία 500γρ Τεμάχιο 4.200 0,46 € 1.932,00 €
8 ΦΑΣΟΛΙΑ, συσκευασία 500γρ Τεμάχιο 4.200 0,77 € 3.234,00 €
9 ΡΥΖΙ, συσκευασία 1 κιλού Τεμάχιο 4.200 1,20 € 5.040,00 €

10 ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΗΚΝΩΜΕΝΟ ΕΒΑΠΟΡΕ, ΚΟΥΤΙ
410 γρ

Κουτί 25.200 0,89 € 22.428,00 €
Σύνολο 71.988,00 €

Φ.Π.Α. 13% 9.358,44 €
Τελικό Σύνολο Ζ3 81.346,44 €

Λαμβάνοντας υπόψη:

- το γεγονός ότι η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν επιφέρει απρόβλεπτη αύξηση

στις τιμές των προϊόντων

- - το γεγονός ότι η διαμορφωθείσα κατάσταση οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις που σε καμία

περίπτωση δεν είναι υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής

- το άρθρο 132, παρ.1, περ.  γ’   του Ν.4412/2016 [Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

(άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)]

- ότι πέραν των σωρευτικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο, απαραίτητη

προϋπόθεση είναι ότι η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις

-  τις διευκρινίσεις (αρ.πρωτ.2040/3-04-2020)  της ΕΑΑΔΗΣΥ ως προς την αύξηση των τιμών και τα

προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα

- το αρ. πρωτ: 8210/01.06.2022 έγγραφο του Οικονομικού Φορέα ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ

- την ΑΑΥ: Α-181/2022, ποσού 74.846,64 ευρώ που εκδόθηκε στον ΚΑ δαπανών 15-6474.002 για το

έτος 2022

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στη σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης για την αναγκαιότητα

τροποποίησης της σύμβασης.»

Η αρμόδια Επιτροπή με το από 15.06.2022  έγγραφό της προς την Οικονομική Επιτροπή

εισηγείται τα κατωτέρω:

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για την τροποποίηση σύμβασης με τίτλο

«Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

Λαυρεωτικής (ομάδα Ζ3), με αρ. πρωτ: 7686/24.05.2022
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Στο Λαύριο,  την 14η Ιουνίου 2022,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00  π.μ.,  η Επιτροπή Παραλαβής

Προμηθειών η οποία ορίσθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 36/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λαυρεωτικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

1. Μαρία Μαρμάνη, ΠΕ2 Εφ. Πινακοθηκών

2. Ζωή Ζαρίφη, ΔΕ Σχολικών Φυλάκων

3. Ελένη Χρήστου, ΔΕ Διοικητικού

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ) και ειδικά το άρθρο 132, σύμφωνα με το οποίο:

«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία

σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:…..

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

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…»

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 7686/24.05.2022 συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας τροφίμων  μεταξύ του

Δήμου Λαυρεωτικής και του κου Ανδρέα Σκουριά του Αλεξάνδρου, ποσού 55.314,00 ευρώ, μη

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%

3) Τον όρο: «…..Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Εφόσον συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας

αρχής,  είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης και η αναπροσαρμογή της συμβατικής τιμής σε

ποσοστό έως 50% επί της αξίας της αρχικής σύμβασης, υπό την τήρηση και των λοιπών σωρευτικών

προϋποθέσεων που προβλέπονται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και υπό

την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις.…»

- Το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση έχουν επιφέρει απρόβλεπτη αύξηση

στις τιμές των προϊόντων

- Το γεγονός ότι η διαμορφωθείσα κατάσταση οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις που σε καμία

περίπτωση δεν είναι υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής

-   Την αίτηση του προμηθευτή Ανδρέα Αλ. Σκουριά

-   Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.8343/03.06.2022 του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου
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-  Το γεγονός ότι το συμβατικό αντικείμενο αυξάνεται κατά ποσό 18.841,62 ευρώ, το οποίο μπορεί να

καλυφθεί από την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμ.181/2022 (ποσό 74.846,64 ευρώ)

Εισηγούμαστε

την τροποποίηση της υφιστάμενης αριθμ.  πρωτ:7686/24.05.2022  σύμβασης με τον κο Ανδρέα Αλ.

Σκουριά, με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου για ποσό 18.841,62 ευρώ, ώστε να καλυφθούν οι

ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

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 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου

40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021,

- τις διατάξεις του Ν.  4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.16), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει,

- το αριθμ.  πρωτ:  7686/24.05.2022  συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας τροφίμων για την

κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαυρεωτικής,

- το αριθμ. πρωτ: 8210/01.06.2022 αίτημα του Οικονομικού Φορέα Ανδρέα Αλ. Σκουριά,

- το αριθμ. πρωτ.8343/03.06.2022 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου,

- την από 14.06.2022 εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής,

- την ΑΑΥ: Α-181/2022, ποσού 74.846,64 ευρώ που εκδόθηκε στον ΚΑ δαπανών 15-6474.002

για το έτος 2022

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση της υφιστάμενης με αριθμ.  πρωτ:7686/24.05.2022  σύμβασης

(20SYMV010626558) μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Οικονομικού Φορέα «Ανδρέα Σκουριά

του Αλεξάνδρου»,  που αφορά την προμήθεια τροφίμων (ομάδα Ζ3:  Είδη Παντοπωλείου)  για την

κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου για

ποσό 18.841,62 ευρώ.

Β. Η δαπάνη για τη σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης θα βαρύνει τον ΚΑ δαπανών 15-

6474.002 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (ΑΑΥ: Α-181/2022).
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ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη

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

Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 185/2022

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 10ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών διέλευσης

διοδίων της Αττικής Οδού για τα απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα του Δήμου Λαυρεωτικής»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω:

Με το αριθμ. πρωτ: 9187/16.06.2022 έγγραφό του, το Γραφείο Κίνησης του Δήμου αιτείται

την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 14.000,00 ευρώ για την κάλυψη

δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού των απορριμματοφόρων & λοιπών οχημάτων της

Υπηρεσίας.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού

έτους 2022 στους ΚΑ 10-6411 με το ποσό των 2.000,00 ευρώ και 20-6411 με το ποσό των 12.000,00

ευρώ.

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

(α)  την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 14.000,00 ευρώ (2.000,00

ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 και 12.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του προϋπολογισμού

εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022), για την κάλυψη των δαπανών διέλευσης

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021,

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

του από 17.05.59 Β.Δ/τος,

- το αριθμ. πρωτ: 9187/16.06.2022 έγγραφο του Γραφείο Κίνησης του Δήμου,

- τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022 και ειδικότερα τις

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

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α
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Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 14.000,00 ευρώ

(2.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 και 12.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 του

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022), για την κάλυψη των

δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού των απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων του

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

Τεχνικών Ηλεκτρ/κων.

Β. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο,  ορίζεται σε τρεις (3)

μήνες, ήτοι μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2022.

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

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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων οφειλών κατανάλωσης ύδατος (αρ. πρωτ:

9795/24.06.2022 εισήγηση Ταμειακής Υπηρεσίας)

Αρ. Απόφ.: 186/2022

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 11ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «διαγραφής προσαυξήσεων οφειλών κατανάλωσης ύδατος» έθεσε υπόψη των μελών

της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 9795/24.06.2022 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας, στην

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 174 παρ. 1,παρ. 2 και παρ. 3 του Ν. 3463/06 θέτουμε

υπόψη σας τα εξής:

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

      α)  Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους

αποποιήθηκαν την κληρονομιά,

      β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα

αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.

      γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες,

που έγιναν για μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και

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

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα

ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο

είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
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2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου η οποία

για την εφαρμογή της διάταξης αυτής,  απαιτείται η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του

δήμου ή της κοινότητας να είναι οριστική,  πράγμα που σημαίνει ότι,  για να είναι νόμιμη η λήψη

απόφασης για διαγραφή του χρέους πρέπει:

      α) να έχει περάσει άπρακτη η εικοσαήμερη προθεσμία για την άσκηση των ένδικων μέσων και

      β) να έχουν ασκηθεί τα ένδικα μέσα πρώτου και δεύτερου βαθμού και η εγγραφή του χρέους έχει

γίνει οριστική (Σ.τ.Ε 2317/1960).  Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή

υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από 09.08.2019 με αιτιολογημένη απόφαση

Οικονομικής Επιτροπής, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης

καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται:

 α) Στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης ομοίως δεν ισχύει.

β)  Σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας,  σύμφωνα με το Ν.

3202/03 άρθρο 28 παρ. 4 εδ. Β (καταστροφές από έκτακτα φυσικά φαινόμενα, σοβαρά

προβλήματα υγείας) ομοίως ισχύει σε όλες τις προαναφερόμενες αιτήσεις.

γ) Σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας ομοίως δεν ισχύει.

1. Με την υπ’ αριθμ πρωτ. 16218/27-09-2021  αίτηση του ο κ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ,

ζητά την διαγραφή των  προσαυξήσεων των οφειλών του  λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας της

κόρης του σύμφωνα με τα ιατρικά πιστοποιητικά και έγγραφα που κατέθεσε στην υπηρεσία και να

γίνει εφάπαξ η εξόφληση του κεφαλαίου των οφειλών του ποσό ύψους 337,98€.

2. Με την υπ’ αριθμ πρωτ. 9790/23-06-2022  αίτηση του ο κ. ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ζητά την διαγραφή των  προσαυξήσεων των οφειλών του ΜΠΙΝΙΩΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό  που κατέθεσε στην

υπηρεσία και να γίνει εφάπαξ η εξόφληση του κεφαλαίου των οφειλών ποσό ύψους 38,81 €.

3. Με την υπ’ αριθμ πρωτ. 9674/22-06-2022  αίτηση του ο κ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ζητά την διαγραφή των  προσαυξήσεων των οφειλών του λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας

σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό  που κατέθεσε στην υπηρεσία και να γίνει εφάπαξ η εξόφληση

του κεφαλαίου των οφειλών ποσό ύψους 99,21€.

4. Με την υπ’ αριθμ πρωτ. 8802/09-06-2022  αίτηση του ο κ. ΒΕΡΤΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ζητά την διαγραφή των  προσαυξήσεων των οφειλών του λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας

σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό  που κατέθεσε στην υπηρεσία και να γίνει εφάπαξ η εξόφληση

του κεφαλαίου των οφειλών ποσό ύψους 291,19 €.

5. Με την υπ’ αριθμ πρωτ. 5245/13-04-2022  αίτηση του ο κ. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων των οφειλών του λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας
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σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό  που κατέθεσε στην υπηρεσία και να γίνει εφάπαξ η εξόφληση

του κεφαλαίου των οφειλών ποσό ύψους 1.423,46€.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης λόγω

αρμοδιότητας  από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η απαλλαγή από προσαυξήσεις

κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων γίνεται με απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής. (περίπτ. ιε.i. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου

3 του Ν.4623/19 και την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20).»

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 Πρόεδρου, 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,

- τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006,

- την αριθμ. πρωτ: 16218/27.09.2021  αίτηση του κ. ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ,

- την αριθμ. πρωτ:  9790/23.06.2022  αίτηση του κ. ΜΠΙΝΙΩΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,

- την αριθμ. πρωτ: 9674/22.06.2022  αίτηση του κ. ΜΠΟΥΡΑ ΚΛΕΟΜΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,

- την αριθμ. πρωτ: 8802/09.06.2022  αίτηση του κ. ΒΕΡΤΟΥΜΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

- την αριθμ. πρωτ: 5245/13.04.2022  αίτηση του κ. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ,

- την αριθμ. πρωτ: 9795/24.06.2022 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων των οφειλών του κου ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ ,

λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας της κόρης του,  σύμφωνα με τα ιατρικά πιστοποιητικά και

έγγραφα που κατέθεσε στην Υπηρεσία και την εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής του,  ποσού

337,98 ευρώ.

Β. Εγκρίνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων των οφειλών του κου ΜΠΙΝΙΩΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό που

κατέθεσε στην Υπηρεσία και την εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής του, ποσού 38,81 ευρώ.

Γ. Εγκρίνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων των οφειλών του κου ΜΠΟΥΡΑ ΚΛΕΟΜΕΝΗ του

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό που

κατέθεσε στην Υπηρεσία και την εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής της, ποσού 99,21 ευρώ.
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Δ. Εγκρίνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων των οφειλών του κου ΒΕΡΤΟΥΜΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ του

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό που κατέθεσε

στην Υπηρεσία και την εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής της, ποσού 291,19 ευρώ.

Ε. Εγκρίνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων των οφειλών του κου ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό που

κατέθεσε στην Υπηρεσία και την εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής της, ποσού 1.423,46 ευρώ.

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περί απομείωσης δανείου,  λόγω μεταβολής του οικονομικού

αντικειμένου του έργου ‘’αγροτική οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής’’ κατά ποσό 12.291,63 ευρώ, το

οποίο αφορά εργασίες που δεν πραγματοποιήθηκαν

Αρ. Απόφ.: 187/2022

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 12ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «απομείωσης δανείου, λόγω μεταβολής του οικονομικού αντικειμένου του έργου

‘’αγροτική οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής’’ κατά ποσό 12.291,63 ευρώ, το οποίο αφορά εργασίες που

δεν πραγματοποιήθηκαν», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ.  πρωτ:

9711/23.06.2022  έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  στο οποίο αναφέρονται τα

κατωτέρω:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αρ. πρωτ.  7009/12.05.2020 εργολαβική σύμβαση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 580.110,74 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

2. Την υπ’  αρ.   699/07.10.2020 δανειακή σύμβαση μεταξύ Δήμου Λαυρεωτικής και Τ.Π.  & Δ,

ποσού 580.110,74 ευρώ, που αφορά την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» ενταγμένου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και μεταφερόμενου στο πρόγραμμα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4128/12.03.2021 βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου.

4. Το οικονομικό υπόλοιπο των 12.291,63 €  των ανεκτέλεστων και μη πιστοποιημένων εργασιών

που αφορούν:

Ø Συστήματα αναχαίτησης οχημάτων.

Στην αρχική μελέτη προβλεπόταν η κατασκευή χαλύβδινών στηθαίων προστασίας

εκατέρωθέν το οδοστρώματος στην περιοχή του έργου η οποία είναι μια περιοχή αγροτική,

χωρίς μεγάλες υψομετρικές διαφορές ή χαντάκια εκατέρωθεν του δρόμου  και στην οποία

κατά πλειοψηφία οι ιδιοκτησίες που συνορεύουν με τους εν λόγω δρόμους είναι  χωράφια ή

αμπέλια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή είναι αμιγώς αγροτική δεν αναμένονται να
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αναπτυχθούν μεγάλες ταχύτητες από τα διερχόμενα οχήματα συνεπώς δεν ήταν αναγκαία η

ύπαρξη στηθαίων ασφαλείας. Επιπροσθέτως, τα περισσότερα από αυτά τα αγροτεμάχια δεν

είναι περιφραγμένα από την πλευρά του δρόμου για να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση

αγροτικών οχημάτων, κατ’ επέκταση η τοποθέτηση των εν λόγω στηθαίων  θα απέκλειε την

ελεύθερη πρόσβαση όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα προκαλούσε ιδιαίτερή όχληση

στους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων της περιοχής.

Ø Πινακίδες

Στην αρχική μελέτη προβλεπόταν η τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων οι οποίες θεωρήθηκε

ότι δεν ήταν αναγκαία η τοποθέτησή τους επί του δρόμου καθώς  η περιοχή του έργου είναι

μια περιοχή αγροτική, ήπιας κυκλοφορίας, στην οποία κινούνται κατά κύριο λόγο αγροτικά

οχήματα που εξυπηρετούν τα όμορα οικόπεδα συνεπώς δεν συνέτρεχε ανάγκη ρύθμισης της

κυκλοφορίας ή τοποθέτηση  κάποιας πινακίδας επικίνδυνων θέσεων αφού δεν υπήρχαν

τέτοιες θέσεις στους σχετικούς δρόμους.

Ø Διαγράμμιση

Στην αρχική μελέτη προβλεπόταν διαγράμμιση του οδοστρώματος ή οποία δεν ήταν εφικτό

να πραγματοποιηθεί καθώς στην πλειοψηφία τους οι δρόμου ήταν πλάτους ιδιαιτέρως  μικρό

και δεν θα ήταν δυνατή η διαμόρφωση δυο διακριτών λωρίδων κυκλοφορίας. Η δημιουργία

λωρίδων κυκλοφορίας μόνο στα τμήματα των οδών που το πλάτος του οδοστρώματος θα το

επέτρεπε πιθανόν να δημιουργούσε σύγχυση στους χρηστές της οδού και συνεπώς

αποφασίστηκε να αφαιρεθεί ολοκληρωτικά η διαγράμμιση.

Εισηγούμαστε

την λήψη απόφασης περί απομείωσης της υπ’αρ.  699/07.10.2020 δανειακής σύμβασης μεταξύ Δήμου

Λαυρεωτικής και Τ.Π. & Δ, λόγω μεταβολής του οικονομικού αντικειμένου του έργου «Αγροτική

Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής»  κατά ποσό 12.291,63  ευρώ,  το οποίο αφορά εργασίες που δεν

πραγματοποιήθηκαν.»

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 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου

40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021,

- την υπ’ αριθμ.  699/07.10.2020 δανειακή σύμβαση μεταξύ Δήμου Λαυρεωτικής και Τ.Π. & Δ.,

- το αριθμ. πρωτ: 9711/23.06.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

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

Α. Εγκρίνει την απομείωση της υπ’ αριθμ.  699/07.10.2020 δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Λαυρεωτικής και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 580.110,74 ευρώ, που αφορά την

εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» ενταγμένου στο πρόγραμμα

‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’’  και μεταφερόμενου στο πρόγραμμα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’,  λόγω μεταβολής του

οικονομικού αντικειμένου κατά ποσό 12.291,63 ευρώ, το οποίο αφορά εργασίες που δεν

πραγματοποιήθηκαν.

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 159Α/2022

Αρ. Απόφ.: 188/2022

             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 13ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 159Α/2022», έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.  πρωτ:  9678/22.06.2022  εισήγηση της

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω:

«Με την υπ’  αριθμ.99/2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.424,88 ευρώ σε βάρος του ΚΑ

δαπανών 20-7321.004 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ.

Αγίου Κωνσταντίνου» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για την πληρωμή της

ΔΕΔΔΗΕ.

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

υπάλληλος του Δήμου, Δημήτριος Στόμης.

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

κίνηση της πληρωμής και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 3.424,88 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου

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

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- 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,

- 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.99/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής
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- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 9678/22.06.2022 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 159Α/2022, το οποίο

εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.99/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έτσι όπως υποβλήθηκε από τη

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Δημήτριο Στόμη, από υπόλογο του ποσού που

του είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.

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

την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης υπαρχουσών

δεξαμενών πυρόσβεσης και ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου’’

Αρ. Απόφ.: 189/2022

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 14ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σχετικά με την ανάθεση της

υπηρεσίας με τίτλο ‘’εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης υπαρχουσών δεξαμενών πυρόσβεσης

και ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου’’» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1004/16.02.2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

(ΑΔΑ: 921046ΝΠΙΘ-6Ι1)

2. την υπ’ αριθμ.212/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 200.000  ευρώ για την πρόληψη και αντιμετώπιση

ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 61979/2021

απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών

3. την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 70-6262.004 με τίτλο «Εργασίες  αποκατάστασης

& συντήρησης  υπαρχουσών δεξαμενών πυρόσβεσης  & ύδρευσης στη ΔΕ Αγ.  Κωνσταντίνου» του

δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

4. το αριθμ. πρωτ: 7328/18.05.2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με

θέμα:  «εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης δεξαμενών πυρόσβεσης  -  ύδρευσης Κοινότητας

Αγίου Κωνσταντίνου» (ΑΔΑΜ: 22REQ010574934)

5. την υπ’  αριθμ.73/2022  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «εργασίες

αποκατάστασης και συντήρησης δεξαμενών πυρόσβεσης  -  ύδρευσης Κοινότητας Αγίου

Κωνσταντίνου», προϋπολογισμού δαπάνης 46.190,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
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6. την υπ’  αριθμ.  Α-686/2022  (ΑΔΑ:  Ψ1ΞΒΩΛ1-9ΚΜ)  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την

αριθμ.  πρωτ:  7390/19.05.2022  πράξη –  βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που

εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό

7. την υπ’  αριθμ.  20/2022  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ:

6ΡΗΝΩΛ1-ΒΚ5),  με την οποία έγινε η συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας

Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016

8. την υπ’ αριθμ.148/2022 (ΑΔΑ: 9ΠΒΝΩΛ1-ΠΛΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Λαυρεωτικής, με την οποία αποφασίσθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση,

9. την αριθμ.  πρωτ:  8005/30.05.2022  πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με

τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης  & συντήρησης  υπαρχουσών δεξαμενών πυρόσβεσης  & ύδρευσης

στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου» (ΑΔΑΜ: 22PROC010652650)

10. την αριθμ.  πρωτ:  8600/07.06.2022  προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία ‘’ΥΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’

11. το με ημερομηνία 23.06.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, το οποίο απεστάλη

προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 9870/24.06.2022 διαβιβαστικό έγγραφο,

βάσει του οποίου η υποβληθείσα από την εταιρεία ’’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’ προσφορά είναι σύμφωνη

με τους όρους της πρόσκλησης,  πληροί τις προδιαγραφές που τέθηκαν από την αριθμ.73/2022

μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και προτείνεται η ανάθεση της σύμβασης στην ανωτέρω

εταιρεία.

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 την παρ.1  του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020

- 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 υπ’ αριθμ.148/2022 προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- το με ημερομηνία 23.06.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

και έπειτα από διαλογική συζήτηση
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αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει το με ημερομηνία 23.06.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σχετικά με τον

έλεγχο και την αξιολόγηση της προσφοράς που κατατέθηκε από την εταιρεία  «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για

την ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης & συντήρησης υπαρχουσών δεξαμενών

πυρόσβεσης  & ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου».

Β. Αναθέτει την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης & συντήρησης υπαρχουσών δεξαμενών

πυρόσβεσης  &  ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου»,  στην εταιρεία με την

επωνυμία ’’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία’’ και 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

κο Αθανάσιο Πυρπυρή,  έναντι του ποσού των 45.728,10 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

24%,  γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,  σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και τις

προδιαγραφές που τέθηκαν με την αριθμ. 73/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του

Δήμου Λαυρεωτικής.

Γ. Τον Ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που ορίστηκαν με την υπ’  αριθμ.73/2022  μελέτη Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και εγκρίθηκαν με την υπ’  αριθμ.148/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Λαυρεωτικής.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

για την προμήθεια ‘’ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής’’  –

κατακύρωση Αναδόχου

Αρ. Απόφ.: 190/2022

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 15ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης του πρακτικού Νο4  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την

προμήθεια ‘’ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής’’ – κατακύρωσης

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

Με την υπ’ αριθμ.72/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η

έγκριση του από 03.02.2022 πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού,  σχετικά με

τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό.

Με την υπ’  αριθμ.126/2022  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

αποφασίσθηκε:

(α) η έγκριση των πρακτικών Νο2 και Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την

αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» και «οικονομική

προσφορά» που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την αριθμ.1097/2021 απόφαση
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Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού για την ‘’ολοκληρωμένη διαχείριση

αστικών αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής’’.

(β) η κατακύρωση ως προσωρινού μειοδότη της προμήθειας εξοπλισμού για την ‘’ολοκληρωμένη

διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής’’ του Οικονομικού Φορέα ‘‘KAFSIS

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, με προσφορά ανά ομάδα:

ΟΜΑΔΑ 1 (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ΔΑΠΑΝΗ 320.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΟΜΑΔΑ 2 (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) ΔΑΠΑΝΗ 42.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΟΜΑΔΑ 3 (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) ΔΑΠΑΝΗ 115.920,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Συνολικά: 477.920,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι: 592.620,80 €.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού,  με το αριθμ.  πρωτ:  6956/13.05.2022

έγγραφό της,  προσκάλεσε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»  του ηλεκτρονικού

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης,

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3.2 της αριθμ.1097/2021 διακήρυξης του διαγωνισμού.

Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  η Επιτροπή συνέταξε το με

ημερομηνία 25.05.2022  πρακτικό Νο4,  το οποίο διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή με το

αριθμ. πρωτ: 9850/24.06.2022 έγγραφο και σας θέτω υπόψη:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 25 Μαΐου  του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα

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

αριθμ.18/2022  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής,  σε εφαρμογή των διατάξεων του

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί προβεί  στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών

συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’  αριθμ.1097/2021  και με αριθμ.

πρωτ:20660/13.12.2021 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.

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

1. Γκίκας Φώτιος, ΤΕ Ηλεκτρονικών  Μηχανικών, πρόεδρος της Επιτροπής

2. Λιέπουρης Ιωάννης, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

3. Ξέστερνου Κυριακή, ΠΕ  Διοικητικού-Οικονομικού

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη

ü την υπ’ αριθμ. 1097/2021 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,

ü την υπ’ αριθμ. 91/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

ü την υπ’ αριθμ. 92/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
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ü το από 03.02.2022 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής,

ü το από 06.04.2022 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών,

ü το από 07.04.2022 πρακτικό Νο3 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών,

ü την αριθμ.πρωτ:7619/23.05.2022, πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης,

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον

Οικονομικό Φορέα KAFSIS  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ &  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε  ότι ο Οικονομικός Φορέας KAFSIS

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατέθεσε όλα τα

δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2. της υπ’

αριθμ.1097/2021 διακήρυξης διαγωνισμού, 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.

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

που κατατέθηκαν και κατά συνέπεια την ανάθεση της προμήθειας  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» Α/Α 146228» στον οικονομικό φορέα KAFSIS

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα και  το διαβιβάζει προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- τις διατάξεις του (Α’  147)  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- την υπ’ αριθμ.1097/2021 διακήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματα αυτής,

- την υπ’  αριθμ.  72/2022  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  με την οποία εγκρίθηκε το

πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού

- την υπ’ αριθμ.126/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η έγκριση των

πρακτικών Νο2 & Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού,

- τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό Φορέα ‘‘KAFSIS

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’,
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- το με ημερομηνία 25.05.2022 πρακτικό Νο4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά

με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων)

- κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 25.05.2022 πρακτικό Νο4 της Επιτροπής Διαγωνισμού

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

ανάδοχο Οικονομικό Φορέα ‘‘KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’.

Β. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο της προμήθειας εξοπλισμού για την ‘’ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών

αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής’’ τον Οικονομικό Φορέα ‘‘KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ &

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κο Θεόδωρο Κασκάνη του

Χρήστου, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο, με έδρα Λεωφ. Αθηνάς 7, Καβούρι Βουλιαγμένης, με

ΑΦΜ 998535328, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Πειραιά, με προσφορά ανά ομάδα ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1 (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ποσό: 320.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΟΜΑΔΑ 2 (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) ποσό: 42.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΟΜΑΔΑ 3 (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) ποσό: 115.920,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Συνολικά: 477.920,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι: 592.620,80 €.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 3.4  της

διακήρυξης του διαγωνισμού.

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.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης αποτελεί η υπ’ αριθμ. 126/2022 προηγούμενη

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί έγκρισης των πρακτικών Νο2 και Νο3 της

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια ‘’ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών
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αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής’’.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ης τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του έργου

‘’Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων στο Δήμο Λαυρεωτικής»

Αρ. Απόφ.: 191/2022

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 16ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης 3ης τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του έργου ‘’Ανέγερση

Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων στο Δήμο Λαυρεωτικής’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής την αριθμ.  πρωτ:  9768/23.06.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  στην

οποία αναφέρονται τα κατωτέρω:

«Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η διεξαγωγή του ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΕΡΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης 799.800,00 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ολοκληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ.  248/2020  Απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαυρεωτικής, περί έγκρισης των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών

του Αναδόχου,  ενώ με την υπ.  Αρ.  161/2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Λαυρεωτικής εγκρίθηκε το πρακτικό Νο 1  του διαγωνισμού.

2. Μειοδότης με μέση έκπτωση 36,53 %, αναδείχτηκε η Εταιρεία «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», στην οποία

κυρώθηκε η ανάθεση κατασκευής του Έργου.

3. Υπογράφηκε η από 30/12/2020  Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και του Δήμου

Λαυρεωτικής  με οικονομικό αντικείμενο 507.821,33 €  (συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α.).

4. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12)  μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της

Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την  30/12/2021.

5. Το Χρονοδιάγραμμα  το οποίο υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία εγκρίθηκε με το υπ.  αριθμ. Πρωτ.

500/15-1-21 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Λαυρεωτικής.

6. Ο 1ο ΑΠΕ και την 1Η ΣΣΕ εγκρίθηκαν με το από 01/07/2021 1Ο  Πρακτικό της κοινής επιτροπής

παρακολούθησης.

7. Το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα  το οποίο υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία μετά την έγκριση

παράτασης τριών μηνών λόγω της συμπληρωματικής σύμβασης εγκρίθηκε με το υπ.  αριθμ. Πρωτ.

12588/10-8-21 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Λαυρεωτικής.
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8. Την παράταση της εργολαβικής σύμβασης, Αρχικής και 1ης Σ.Σ.Ε., κατά τρείς μήνες δηλαδή έως τις

27/06/2022,  η οποία εγκρίθηκε την Δευτέρα 28/03/2022   κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής

παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου

9. Το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα  το οποίο υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία μετά την έγκριση

παράτασης τρίων μηνών και εγκρίθηκε με την υπ.   αριθμ.  100/2022 απόφαση της οικονομικής

επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.

10. Το αίτημα του αναδόχου με αρ.  Πρωτ.:9077/15-06-2022,  με το οποίο ζητούσε να παραταθεί ο

χρόνος περαίωσης του έργου κατά (3) μήνες.

11. Το πρακτικό Νο 5,  της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του

έργου με το οποίο δίνεται η σύμφωνη γνώμη για τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης

του έργου, κατά 3 μήνες, δηλαδή έως τις 27-09-2022.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου, η οποία επιφέρει

παράταση κατά 3  μήνες του χρόνου ολοκλήρωσης,  δηλαδή από την συμβατική ημερομηνία

ολοκλήρωσης η οποία ήταν 27/06/2022  σε 27/09/2022 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, αφού ο

λόγος καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του, είναι η καθυστέρηση έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου.»

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 Πρόεδρου, έλαβε υπόψη:

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

άρθρου 40 του Ν.4735/2020

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 9077/15.06.2022 αίτημα του Αναδόχου περί παράτασης του χρόνου

περαίωσης του έργου,

- το πρακτικό Νο5 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης,

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 9768/23.06.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Την 3η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου «ΑΝΕΡΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, η οποία

επιφέρει παράταση κατά τρεις (3)  μήνες του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου,  δηλαδή από την

συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης, η οποία ήταν 27 Ιουνίου 2022, στις 27 Σεπτεμβρίου 2022.
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Η παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, αφού ο λόγος καθυστέρησης ολοκλήρωσής

του, είναι η καθυστέρηση έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου.

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

206 παρ. 1 του ν. 3584/2007  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και

συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 (ΦΕΚ 102/26.08.2015, τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε

με το άρθρο 9 του Ν.4350/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4547/2018) για την

λειτουργία της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής  στην περιοχή Διόνυσος Κερατέας για το έτος 2022

Αρ. Απόφ.: 192/2022

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

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας

διάταξης περί «πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206  παρ.  1  του ν.

3584/07  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την

παρ.  2  του άρθρου 4  (ΦΕΚ 102/26.08.2015,  τεύχος Α'),  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9  του

Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4547/2018) για την λειτουργία της Ζ΄

Παιδικής Εξοχής  στην περιοχή Διόνυσος Κερατέας για το έτος 2022» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως,  προκειμένου να γίνουν εγκαίρως όλες οι

απαραίτητες διαδικασίες για την πρόσληψη του προσωπικού και να μην υπάρξει πρόβλημα στην

εύρυθμη λειτουργία της Κατασκήνωσης.

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.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε

με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή

αιτημάτων πρόσληψης των πάσης φύσεως προσωπικού.

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού &  Διοικητικής Μέριμνας με το αριθμ.  πρωτ:

9996/28.06.2022 έγγραφό του εισηγείται τα κατωτέρω:
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1. Σύμφωνα με το άρθρο 206  παρ.  1  του ν.3584/07,   όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41

παρ.2  του Ν.4325/2015  και συμπληρώθηκε από την παρ.2  του άρθρου 4  της Πράξης Νομοθ.

Περιεχομένου ΦΕΚ102/Α’/26.08.2015, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4547/18 προβλέπονται τα εξής :

Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας

ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων

αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο

(2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού

της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση

εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό

διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια

και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,  της

οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4)  μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)

μηνών.

Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης

της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.(άρθρο 206 παρ 3 του ν. 3584/07). Με την παρ.3.i του

άρθρου 186 του Ν.4635/19, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του Ν.4674/20, η εξαίρεση από

τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α') παραμένει.

2.  Σύμφωνα με την περιπτ. ιε΄ της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως αντικαταστάθηκε

με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του Ν. 2190/94 το προσωπικό

που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα

σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιε του Ν. 4765/21 «Δεν υπάγονται στις

διατάξεις των μερών Β΄ και Γ΄ του ανωτέρω Νόμου το προσωπικό που προσλαμβάνεται για

αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών , με σύμβαση εργασίας ορισμένου

χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα

μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2(εννοεί 1) του άρθρου 38.

Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της

σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη

αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ καθώς και όλους τους πίνακες μέχρι την 31η

Ιανουαρίου  του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ  διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης

της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε

προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 51».
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4. Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. Ν.4765/21 ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται

με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και

προς τα πίσω. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή

σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες. Συμβάσεις διάρκειας τριών (3) μηνών που συνάφθηκαν,

σύμφωνα με το άρθρο 41  του ν.  4325/2015  (Α'  47)  για τις ανάγκες της πυρασφάλειας και της

ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών, μπορούν να παραταθούν με απόφαση του αρμοδίου προς

διορισμό οργάνου μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) μηνών (άρθρο 116 Ν. 4547/18).

5. Της διαδικασίας πρόσληψης των εργαζομένων που πρόκειται να καλύψουν τις,  βάσει της

παρούσας προσδιοριζόμενες ανάγκες, προηγείται ανακοίνωση κατ’ αναλογία του άρθρου 41 του Ν.

4765/2021 (Α΄6).

Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς

και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του

επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας

περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά

παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν.4765/21. (περίπτ. ιε'

παρ.2 άρθρο 2 Ν.4765/21)

6.  Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021, η Οικονομική Επιτροπή «…δ)

Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού,

συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και

των συμβασιούχων μίσθωσης έργου,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,  καθώς και για την

αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του ν. 3584/2007 και 36 του

ν. 4765/2021…».

Όπως είναι γνωστό το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει αναθέσει από το έτος

2011  (αρ.πρ.  Π1β/Γ.π.80153/14-7-2011)  τη λειτουργία της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας στο Δήμο

Λαυρεωτικής.

Mε την αριθ. 38499/21-04-2022 (ΦΕΚ 2107/τ.Β΄/28.04.2022) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών,

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών,  αποφασίσθηκε ότι για το έτος 2022  η

οργάνωση και η λειτουργία της Z’  Παιδικής Εξοχής -  Κατασκήνωσης του Υπουργείου Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην περιοχή Διόνυσος Κερατέας, ανατίθεται στον Δήμο Λαυρεωτικής,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β περ. 10 του Ν. 3852/10.

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’αριθμ. πρωτ. 53387/06-06-2022 (ΦΕΚ 2831/τ.Β’/06-06-2022) ΚΥΑ

των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, με θέμα

«Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού
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Προγράμματος έτους 2022»  καθώς και την υπ’αριθμ.  πρωτ.  53516/14-06-2022  απόφαση του

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις

κατασκηνώσεις του κρατικού προγράμματος σε δήμους έτους 2022», κατανέμεται προσωπικό

σαράντα εννέα (49) ατόμων, για πρόσληψη στην Ζ’ Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Κερατέας, με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών, για την άμεση

λειτουργία αυτής, ως ακολούθως:

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

Συντονιστές 1 2

Επιμελητές 3 2

Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί 3 1

Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 3 1

Γυμναστές 3 1

Ομαδάρχες 15 1

Διαχειριστές 1 2

Βοηθ. Διαχειριστές 1 2

Αποθηκάριοι 1 2

Γιατροί 1 1

Νοσοκόμοι 1 1

Μάγειροι 1 2

Βοηθ. Μαγείρων 1 2

Εργάτες – Εργάτριες 10 2

Προσωπικό Καθαριότητας 2 2

Φύλακας 1 2

Ειδικός Τεχνίτης 1 2

ΣΥΝΟΛΟ 49

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 9972/27.06.2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, προκύπτει ότι

στην υπό έγκριση 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου

Λαυρεωτικής θα προβλεφθούν πιστώσεις α) ποσού ύψους 48.000,00€ στον ΚΑ.15-6041.004

«Μισθοδοσία Εκτάκτου Προσωπικού για Κατασκηνώσεις» β) ποσού 12.700,00 € στον ΚΑ.15-6054.002

«Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτου Προσωπικού για Κατασκηνώσεις» και γ) ποσού 200 € στον ΚΑ.15-

6054.005 «Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΚΑ προσωπικού κατασκήνωσης".
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Για να πραγματοποιηθούν  οι ανωτέρω προσλήψεις απαιτούνται:

α) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής στην οποία διατυπώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η

αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να

προσληφθεί και η διάρκεια της σύμβασης, μέχρι δύο  μήνες.

β) απόφαση του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου, δηλαδή απόφαση Δημάρχου.

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 αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021

- την αριθμ. πρωτ: 53387/06.06.2022 (ΦΕΚ 2831/τ.Β’/06.06.2022) ΚΥΑ των Υπουργών

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών

- την υπ’  αριθμ.  9972/27.06.2022  βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί

εγγραφής πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022

- την υπ’  αριθμ.  πρωτ.  9996/28.06.2022  εισήγηση του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού &

Διοικητικής Μέριμνας Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη σαράντα εννέα (49) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ),  χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών,  για την άμεση λειτουργία της Ζ’

Παιδικής Εξοχής Κερατέας για το έτος 2022, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΜΗΝΕΣ)

Συντονιστές 1 2

Επιμελητές 3 2

Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί 3 1

Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 3 1

Γυμναστές 3 1

Ομαδάρχες 15 1

Διαχειριστές 1 2

Βοηθ. Διαχειριστές 1 2
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Αποθηκάριοι 1 2

Γιατροί 1 1

Νοσοκόμοι 1 1

Μάγειροι 1 2

Βοηθ. Μαγείρων 1 2

Εργάτες – Εργάτριες 10 2

Προσωπικό Καθαριότητας 2 2

Φύλακας 1 2

Ειδικός Τεχνίτης 1 2

ΣΥΝΟΛΟ 49

Β. Η δαπάνη για την κάλυψη της μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον

προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022,  στον ΚΑ 15-6041.004,  με τίτλο

«μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις», με το ποσό των 48.000,00 ευρώ, στον ΚΑ

15-6054.002 με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις», με το ποσό

των 12.700,00  ευρώ και στον ΚΑ.15-6054.005,  με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΚΑ προσωπικού

κατασκήνωσης", με το ποσό των 200,00 ευρώ.

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

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής

σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τη δικάσιμο

της 4/7/2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή, της Δεφίγγου Γαρυφαλλιάς, ΓΑΚ 57575/2022- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ

Αρ. Απόφ.: 193/2022

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 2ο θέμα εκτός ημερήσιας

διάταξης περί «ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την εκπροσώπηση του Δήμου

Λαυρεωτικής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τη

δικάσιμο της 4/7/2022  και σε κάθε μετ’  αναβολή,  της Δεφίγγου Γαρυφαλλιάς,  ΓΑΚ 57575/2022-

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα

συζητείται εκτάκτως, λόγω του συντόμου χρόνου συζήτησης της προσωρινής διαταγής.

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
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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:

Με αριθμ.  πρωτ:  9351/17.06.2022  κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής αίτηση της

Γαρυφαλλιάς – Βασιλικής Δεφίγγου, συμβασιούχου ΙΔΟΧ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),  με την οποία αιτείται τη μετατροπή της συμβάσεως

εργασίας της από Ορισμένου Χρόνου σε Αορίστου.

Συγκεκριμένα, η αίτηση αφορά συζήτηση προσωρινής διαταγής, με την οποία ζητά:

- να υποχρεωθεί ο Δήμος να την απασχολεί, ακόμα και μετά τη λήξη της σύμβασή της, διότι καλύπτει

πάγιες, διαρκείς  και μόνιμες ανάγκες, στη θέση, την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν

εκ του νόμου, με αυτή την υπηρεσιακή της ένταξη και εξέλιξη, δυνάμει σχέσης εργασίας αορίστου

χρόνου,  λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών της προσόντων,  επ’  απειλή χρηματικής

ποινής ποσού 300,00 ευρώ, για κάθε ημέρα μη συμμορφώσεώς του με την απόφαση που θα εκδοθεί

και έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής.

- να εκδοθεί προσωρινή διαταγή αποδοχής της εργασίας της και καταβολής των νόμιμων αποδοχών

της από το Δήμο Λαυρεωτικής, μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεώς της.

- να καταδικασθεί ο Δήμος στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της.

Η ανωτέρω προσλήφθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής με ειδικότητα ΥΕ Εργάτριας Καθαριότητας

προκειμένου να συνδράμει στο έργο των Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, λόγω

της πανδημίας (covid).

Ως χρόνος συζήτησης της προσωρινής διαταγής ορίσθηκε η 4 Ιουλίου 2022. Κατά τη συζήτηση

της υπόθεσης, ο Δήμος Λαυρεωτικής θα πρέπει να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο, αφού

από την 1η Ιανουαρίου 2021 δεν υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος με πάγια αντιμισθία, προκειμένου να

μεταφέρει και να υποστηρίξει τη θετική στάση του Δήμου ως προς το αίτημα της αιτούσας.

Στις 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 συμπληρώθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4915/2022, ορίζεται

ότι η Οικονομική Επιτροπή «…ι) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και

αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και
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για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη

μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων

μέσων είναι υποχρεωτική.…ιδ) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την

ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του,  σε όσους δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με

μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε

ανώτατα δικαστήρια..».

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο χειρισμός της υπόθεσης στο

Δικηγόρο Αθηνών,  κο Γεώργιο Ν.  Κατσαμπέρη,  έναντι του ποσού των 134,00  ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.

24%), σύμφωνα με την από 28.06.2022 προσφορά του  και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4915/2022,

- την αριθμ. πρωτ: 9351/17.06.2022 αίτηση της κας Γαρυφαλλιάς – Βασιλικής Δεφίγγου ενώπιον

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), ΓΑΚ:57575/2022, ΕΑΚ:

6430/2022

- την από 28.06.2022 προσφορά του κου Γ. Ν. Κατσαμπέρη

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

- Α. Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο Αθηνών, Γεώργιο Ν. Κατσαμπέρη, με

έδρα στην Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 100, με ΑΦΜ 047705341, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, να εκπροσωπήσει

το Δήμο Λαυρεωτικής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων –  Διαδικασία Προσωρινής Διαταγής –  της

Γαρυφαλλιάς – Βασιλικής Δεφίγγου, συμβασιούχου ΙΔΟΧ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών (ΓΑΚ:57575/2022, ΕΑΚ: 6430/2022), κατά τη δικάσιμο της 4ης Ιουλίου 2022, καθώς και σε

κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο και να αποδεχθεί το αίτημά της.

Β. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου ορίζεται σε ποσό 134,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικά 166,16

ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6111 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022

Αρ. Απόφ.: 194/2022

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 3ο θέμα εκτός ημερήσιας
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διάταξης περί «5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022»

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Το θέμα συζητείται εκτάκτως, καθώς μετά τις σχετικές αποφάσεις με τις οποίες

επιχορηγήθηκε ο Δήμος Λαυρεωτικής για τη λειτουργία της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας και για την

εκτέλεση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας, είναι αναγκαία η τροποποίηση του δημοτικού

προϋπολογισμού, ώστε να γίνουν εγκαίρως όλες οι απαιτούμενες ενέργειες τόσο για τη λειτουργία

της Κατασκήνωσης, όσο και για την εκτέλεση εργασιών πυροπροστασίας, για τις οποίες προθεσμία

ολοκλήρωσης η 12η Αυγούστου 2022.

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 την αριθμ.

πρωτ: ΔΥ/28.06.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα

ακόλουθα:

          Με την υπ’ αριθμ. 130/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής ψηφίσθηκε ο

προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022, ο οποίος επικυρώθηκε με την

2125/02.12.2021 απόφαση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α και την

5080/14.01.2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με τις  υπ’ αριθμ. 20/2022, 40/2022, 51/2022 και 66/2022  αποφάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου εγκρίθηκαν η 1η , η 2η, η 3η και η 4η  τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2022.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες χρηματοδοτήσεις καθώς και τις ανάγκες που προέκυψαν για την

εύρυθμη λειτουργία του Δήμου,  παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την 5η τροποποίηση του Δημοτικού

Προϋπολογισμού με τις κάτωθι  μεταβολές :
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 31.983,71

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

1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

 1 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -287,20

-287,20

Σύνολα -287,20
Τακτικός Προϋπολογισμός

2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 2 0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 10.000,00 0,00
2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)

 3 0523. Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος  10.000,00 0,00
(άρθρο 34 Ν 1337/83

 4 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 10.000,00 0,00
Ν 3852/10)

 5 1211.004 Επιχορήγηση  για λειτουργία 7ης Παιδικής Εξοχής 430.000,00 0,00
κατασκήνωσης Κερατέας

 6 1219.009 Επιχ.κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας 140.000,00 0,00

 7 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 20.000,00 0,00
ηλεκτροφωτισμού

 8 2119.006 Έσοδα από παράταση χρόνου ταφής 2.000,00 0,00
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622.000,00

3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 9 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού -42.000,00 0,00

-42.000,00

4 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 10 0,00 00-6311. Φόροι τόκων 3.000,00

 11 0,00 00-6312.002 Φόρος Εισοδήματος 2.100,00

 12 0,00 15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις 48.000,00

 13 0,00 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφ.εκτάκτου προσωπικού  για κατασκηνώσεις 12.700,00

 14 0,00 15-6054.005 Εργοδοτικές εισφ.ΤΕΚΑ προσωπικού κατασκήνωσης 200,00

 15 0,00 15-6482.001 Εξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης 369.100,00

 16 0,00 30-6661.004 Προμήθεια ξυλείας για ανάγκες Δημοτικών κτιρίων 5.000,00

 17 0,00 70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυρασφάλεια 93,60

 18 0,00 70-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ  εκτάκτου προσωπικού 93,60

 19 0,00 70-6262.006 Εργασίες κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας 140.000,00

580.287,20

Σύνολα Τακτικός Προϋπολογισμός 580.000,00 580.287,20

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 580.000,00 580.000,00
 :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 31.696,51
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Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 31.983,71
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 622.000,00

 ΕΣΟΔΑ (-) : -42.000,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 580.287,20

 ΕΞΟΔΑ (-) : 0,00

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -287,20
 (+/-) :
ΤΕΛΙΚΟ 31.696,51

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 72.230.369,89 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2022,

ισοσκελίζοντας  με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών. Το αποθεματικό  ανέρχεται  στο ποσό των 31.696,51 ευρώ.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 63 από 69

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.  55040/26.07.2021  (ΦΕΚ 3291/Β’)  Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών

Οικονομικών και Εσωτερικών

- την υπ' αριθμ.130/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 6Ν1ΓΩΛ1-ΠΧ8)

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2022 και την αριθμ. πρωτ:

5080/14.01.2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία

επικυρώθηκε

- την υπ’ αριθμ.20/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΡΟΙ4ΩΛ1-Δ87),

με την οποία εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

- την υπ’ αριθμ.40/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 6ΑΒΔΩΛ1-

ΜΨΩ), με την οποία εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

- την υπ’ αριθμ.51/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 91Ε2ΩΛ1-ΠΝΖ),

με την οποία εγκρίθηκε η 3η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

- την υπ’ αριθμ.66/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 9ΦΟ1ΩΛ1-0ΙΡ),

με την οποία εγκρίθηκε η 4η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

- την από 28.06.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της πέμπτης (5ης) αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού

του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 31.983,71

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

1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

 1 0,00   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -287,20

-287,20

Σύνολα -287,20
Τακτικός Προϋπολογισμός

2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 2 0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 10.000,00 0,00
2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)

 3 0523. Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος  10.000,00 0,00
(άρθρο 34 Ν 1337/83

 4 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 10.000,00 0,00
Ν 3852/10)

 5 1211.004 Επιχορήγηση  για λειτουργία 7ης Παιδικής Εξοχής 430.000,00 0,00
κατασκήνωσης Κερατέας

 6 1219.009 Επιχ.κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας 140.000,00 0,00

 7 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 20.000,00 0,00
ηλεκτροφωτισμού

 8 2119.006 Έσοδα από παράταση χρόνου ταφής 2.000,00 0,00
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622.000,00

3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 9 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού -42.000,00 0,00

-42.000,00

4 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 10 0,00 00-6311. Φόροι τόκων 3.000,00

 11 0,00 00-6312.002 Φόρος Εισοδήματος 2.100,00

 12 0,00 15-6041.004 Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού για κατασκηνώσεις 48.000,00

 13 0,00 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφ.εκτάκτου προσωπικού  για κατασκηνώσεις 12.700,00

 14 0,00 15-6054.005 Εργοδοτικές εισφ.ΤΕΚΑ προσωπικού κατασκήνωσης 200,00

 15 0,00 15-6482.001 Έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης 369.100,00

 16 0,00 30-6661.004 Προμήθεια ξυλείας για ανάγκες Δημοτικών κτιρίων 5.000,00

 17 0,00 70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυρασφάλεια 93,60

 18 0,00 70-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ  εκτάκτου προσωπικού 93,60

 19 0,00 70-6262.006 Εργασίες κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας 140.000,00

580.287,20

Σύνολα Τακτικός Προϋπολογισμός 580.000,00 580.287,20

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 580.000,00 580.000,00
 :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 31.696,51
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Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 31.983,71
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 622.000,00

 ΕΣΟΔΑ (-) : -42.000,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 580.287,20

 ΕΞΟΔΑ (-) : 0,00

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -287,20
 (+/-) :

ΤΕΛΙΚΟ 31.696,51
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

Μετά την τρέχουσα αναμόρφωση το αποθεματικό διαμορφώνεται σε ποσό 31.696,51 ευρώ.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων

οικοπέδων των φερόμενων ιδιοκτητών κείμενων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Κερατέας

Αττικής, στο Ο.Τ.195 (τροποποίηση της υπ΄αριθμ.286/2021 προηγούμενης απόφασης Οικονομικής

Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής)

Αρ. Απόφ.: 195/2022

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 4ο θέμα εκτός ημερήσιας

διάταξης περί «εξώδικου συμβιβασμού αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων οικοπέδων των

φερόμενων ιδιοκτητών κείμενων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Κερατέας Αττικής,  στο Ο.Τ.195»

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. την αριθμ. 163.5.2/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με

την οποία έγινε η προ-ένταξη του Δήμου Λαυρεωτικής στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Π.Τ.,

2. την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1028/19.02.2021 ανασύνταξη πράξης προσκύρωσης τακτοποίησης και

αναλογισμού αποζημίωσης της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

3. την ΠΟΛ 1038/30.01.1992,

4. την αριθμ.  πρωτ:  355782/06.05.2021  Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής,  με την οποία

κυρώθηκε η ανωτέρω πράξη,

5. τις υπ’ αριθμ.6/2021 και 7/2021 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής,

6. τις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατέθηκαν από τους φερόμενους ιδιοκτήτες,

7. τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων,

8. το αριθμ. πρωτ: 18076/01.11.2021 πρακτικό της Επιτροπής εκτίμησης Ακινήτων,

9. τον πίνακα επικειμένων,

10. τον πίνακα Ι, στον οποίο απεικονίζονται τα ποσά αποζημίωσης ανά ιδιοκτησία

11. την από 19.02.2021 έγγραφη γνωμοδότηση του δικηγόρου Γεωργίου Κατσαμπέρη

Σε συνέχεια των ανωτέρω,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής έλαβε την υπ’

αριθμ.286/2021 απόφαση με την οποία εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο,  σύμφωνα με το

άρθρο 72,  παρ.1ι του Ν.3852/2010,  τον εξωδικαστικό συμβιβασμό για την αποζημίωση στην

αντικειμενική αξία των ρυμοτομούμενων ακινήτων των φερόμενων ιδιοκτητών συμμετεχόντων στη

διάνοιξη του κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. 195 (Κ.Χ. – Πάρκο) και των πέριξ αυτού οδών στην πόλη

της Κερατέας της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αυτή προσδιορίσθηκε

για κάθε ιδιοκτησία, από τη Συμβολαιογράφο Αθηνών, Ε. Βαχαρίδου, διαβιβάζοντας τα φύλλα

υπολογισμού και τον πίνακα Ι, στον οποίο αναφέρονται τα ποσά αποζημίωσης ανά ιδιοκτησία

διαβάζοντας  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
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Λόγω των νέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1η

Ιανουαρίου 2022, ήταν αναγκαία η σύνταξη νέων φύλλων υπολογισμού, με αποτέλεσμα να αλλάξουν

τα ποσά αποζημίωσης ανά ιδιοκτησία.

Είναι λοιπόν αναγκαία η λήψη νέας απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για την τροποποίηση

της προηγούμενης αριθμ.286/2021  απόφασης προκειμένου να αποσταλεί εκ νέου στο Δημοτικό

Συμβούλιο ο εξωδικαστικός συμβιβασμός προς έγκριση

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

αποφασίσουν σχετικά (α) με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην

ημερήσια διάταξη και (β)  με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό των δικαιούχων από τη διάνοιξη του

κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ.  195  πόλεως Κερατέας,  με βάση τα ποσά αποζημίωσης όπως

προκύπτουν μετά τον υπολογισμό με τις νέες αντικειμενικές αξίες.

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

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

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021

- την προηγούμενη υπ’ αριθμ. 286/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων, όπως συντάχθηκαν και υπεγράφησαν από τη

Συμβολαιογράφο Αθηνών, Ε. Βαχαρίδου

- τον πίνακα Ι με τα ποσά αποζημίωσης ανά ιδιοκτησία

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

Α. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος περί ‘’εξώδικου συμβιβασμού αποζημίωσης των

ρυμοτομούμενων οικοπέδων των φερόμενων ιδιοκτητών κείμενων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου

Κερατέας Αττικής,  στο Ο.Τ.195  (τροποποίηση της υπ΄αριθμ.286/2021  προηγούμενης απόφασης

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής)’’,  το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Β. Εγκρίνει την τροποποίηση της προηγούμενης υπ’  αριθμ.286/2021  απόφασης Οικονομικής

Επιτροπής, λόγω αύξησης των ποσών αποζημίωσης ανά ιδιοκτησία, μετά την έναρξη ισχύος των νέων

αντικειμενικών αξιών από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Γ. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον εξωδικαστικό συμβιβασμό για την αποζημίωση στην

αντικειμενική αξία των ρυμοτομούμενων ακινήτων των φερόμενων ιδιοκτητών συμμετεχόντων στη

διάνοιξη του κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. 195 (Κ.Χ. – Πάρκο) και των πέριξ αυτού οδών στην πόλη

της Κερατέας της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αυτή προσδιορίσθηκε

για κάθε ιδιοκτησία,  από τη Συμβολαιογράφο Αθηνών,  Ε.  Βαχαρίδου και αποτυπώθηκε στα φύλλα

υπολογισμού και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Τα ποσά αποζημίωσης ανά ιδιοκτησία αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα Ι που αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

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