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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ
Ν ΟΜ ΟΣ  Α Τ Τ ΙΚ Η Σ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 15 Ιουλίου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 14:30

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 11038/11.07.2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 11.07.2022

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  7

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

Ασπασία Αργεντίνη, Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Αρετούσα Μακρή

Απόντα μέλη  :  -

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη έγγραφης

γνωμοδότησης προς την Οικονομική Επιτροπή για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό δύο υποθέσεων

πολιτών, ύστερα από πρόκληση ζημιάς που επήλθε σε αυτούς και στην οποία αντικειμενική ευθύνη

φέρει ο Δήμος

Αρ. Απόφ.: 199/2022

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 «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη έγγραφης γνωμοδότησης προς την

Οικονομική Επιτροπή για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό δύο υποθέσεων πολιτών, ύστερα από

πρόκληση ζημιάς που επήλθε σε αυτούς και στην οποία αντικειμενική ευθύνη φέρει ο Δήμος» έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Στο Δήμο Λαυρεωτικής κατατέθηκαν δύο (2)  αιτήσεις δημοτών,  εκ των οποίων η πρώτη

αφορά καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών σε ΙΧ όχημα από πτώση δένδρου και η

δεύτερη καταβολή αποζημίωσης έπειτα από ατύχημα που προκλήθηκε λόγω σύγκρουσης

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

με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4795/2021,

η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό

έως 60.000  ευρώ,  ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου,  η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται

ακυρότητα της απόφασης. Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή 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. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή

γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία...».

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου 2021

δεν υπηρετεί στο Δήμο Λαυρεωτικής Νομικός Σύμβουλος με πάγια αντιμισθία,  ο κος Πρόεδρος

πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ανατεθεί η σύνταξη έγγραφων γνωμοδοτήσεων στο

δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Ν. Κατσαμπέρη, έναντι του ποσού των 400,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%,

σύμφωνα με την υποβληθείσα 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 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

- Την ανάγκη παροχής γνωμοδοτήσεων επί αιτημάτων δημοτών που αφορούν καταβολή

αποζημίωσης

- Την από 01.07.2022 προσφορά του Δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Ν. Κατσαμπέρη

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Ορίζει το Δικηγόρο Αθηνών, Γεώργιο Ν. Κατσαμπέρη, με έδρα στην Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 100,

με ΑΦΜ 047705341, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, προκειμένου να συντάξει έγγραφες γνωμοδοτήσεις προς την

Οικονομική Επιτροπή σχετικά με δύο (2) αιτήσεις δημοτών που κατατέθηκαν στο Δήμο Λαυρεωτικής,

εκ των οποίων η πρώτη αφορά καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών σε ΙΧ όχημα από

πτώση δένδρου και η δεύτερη καταβολή αποζημίωσης έπειτα από ατύχημα που προκλήθηκε λόγω

σύγκρουσης μοτοσυκλέτας με αδέσποτο ζώο.

Β. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου βάσει των ωρών απασχόλησής του ορίζεται σε ποσό 400,00 ευρώ

πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 496,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί των αριθμ. πρωτ: 7728/24.05.2022 και 10055/27.06.2022 αιτήσεων
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του κου Γεωργίου Δέδε που αφορούν αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη το όχημά του από

πτώση δένδρου (εξωδικαστικός συμβιβασμός)

Αρ. Απόφ.: 200/2022

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 «Λήψη απόφασης επί των αριθμ. πρωτ: 7728/24.05.2022 και 10055/27.06.2022 αιτήσεων

του κου Γεωργίου Δέδε που αφορούν αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη το όχημά του από πτώση

δένδρου (εξωδικαστικός συμβιβασμός)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

Ο κος Γεώργιος Δέδες με τις αριθμ. πρωτ:7728/24.05.2022 και 10055/27.06.2022 αιτήσεις του

προς το Δήμο Λαυρεωτικής ζητά να αποζημιωθεί για τις ζημιές που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας

ΑΡΗ 5204  όχημά του από πτώση δένδρου και ενώ ήταν παρκαρισμένο έξω από το 2ο Γυμνάσιο

Λαυρίου την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

Ο αιτών προσκόμισε ως αποδεικτικά στοιχεία: φωτογραφικό υλικό, απόσπασμα ημερήσιου

δελτίου οχήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποδείξεις

εργασιών φανοποιείας και αγοράς ανταλλακτικών, αντίγραφο της ασφάλειας του οχήματος.

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

με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4795/2021,

η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό

έως 60.000  ευρώ,  ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου,  η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται

ακυρότητα της απόφασης.

Για το λόγο αυτό,  με την υπ’  αριθμ.  199/2022  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ο

ορισμός του Δικηγόρου Αθηνών, Γεώργιου Ν. Κατσαμπέρη, προκειμένου να συντάξει έγγραφη

γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την εν λόγω αίτηση.

Στη γνωμοδότησή του ο Νομικός Σύμβουλος αναφέρει τα εξής:

«Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο όρος «αστική ευθύνη» σημαίνει ότι το Δημόσιο και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α΄ και β΄

βαθμού) ευθύνονται σε αποζημίωση για παράνομες πράξεις, υλικές ενέργειες ή και παραλείψεις των

οργάνων τους κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας τους.

Η ευθύνη αυτή θεμελιώνεται στον Αστικό Κώδικα (άρθρα 105-106 ΕισΝΑΚ) και είναι ευθύνη

αντικειμενική. Πρόκειται δηλαδή για ευθύνη που γεννάται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη

υπαιτιότητας του οργάνου του Δημοσίου ή των ΟΤΑ, πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια αυτού που

προκάλεσε τη ζημιά. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά προκειμένου να

γεννηθεί η αστική ευθύνη, όπως τις καθορίζει η νομολογία, είναι οι εξής: η πράξη, η υλική ενέργεια ή

η παράλειψη να είναι παράνομη, να προκαλεί ζημιά (περιουσιακή ή ηθική), ενώ μεταξύ της πράξης,
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της υλικής ενέργειας ή της παράλειψης και της επέλευσης της ζημιάς, πρέπει να υπάρχει αιτιώδης

συνάφεια, δηλαδή η παράνομη συμπεριφορά να είναι ικανή να προκαλέσει τη ζημιά αυτή, ως άμεση

απόρροια αυτής.

Ειδικότερα η παράνομη συμπεριφορά, έγκειται στην παράβαση της υποχρέωσης επιμέλειας που

πρέπει να επιδεικνύουν τα όργανα των ΟΤΑ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση

των αρμοδιοτήτων τους. Τα αιτήματα αποζημίωσης των πολιτών που αφορούν πχ. βλάβες που

υπέστησαν τα οχήματά τους από κακοτεχνίες του οδοστρώματος (π.χ. λακκούβες), αλλά και ζημιές

από ελλιπή ή πλημμελή σήμανση οδών, πτώση κλαδιών ή κορμών δένδρων, αιφνίδιες μετακινήσεις

κάδων απορριμμάτων, κάθε φύσεως ζημιά από αδέσποτα ζώα ή και από άλλες παρεμφερείς αιτίες

του πεδίου αρμοδιότητας των ΟΤΑ, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα στα οποία υπό προϋποθέσεις

δύναται να γεννηθεί αντικειμενική ευθύνη του Δήμου και ως εκ τούτου υποχρέωση προς αποζημίωση.

Ο εξώδικος συμβιβασμός προτείνεται προκειμένου να αποφευχθεί η μεγάλη χρονική καθυστέρηση

και το κόστος που συνεπάγεται η προσφυγή στη δικαιοσύνη τόσο για τον ιδιώτη όσο και για το Δήμο,

υπό τον όρο να καλύπτεται μόνον η θετική ζημία των πολιτών, σε αντίθεση με την καταβολή πλήρους

αποζημίωσης (θετική και αποθετική ζημιά, ή και ικανοποίηση ηθικής βλάβης) που θα επιδίκαζαν τα

δικαστήρια. Υποχρέωση των δήμων είναι λοιπόν να εξετάζουν, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, τη

δυνατότητα της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους με τους πολίτες.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 72 παρ. 1 εδ. Ι ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»)

προβλέπει ρητά τη δυνατότητα επίτευξης εξώδικου συμβιβασμού με απόφαση της οικονομικής

επιτροπής ή, ανάλογα με το ύψος του ποσού, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κατόπιν

εισήγησης της οικονομικής επιτροπής. Σύμφωνα με το  αρ.72 παρ. ι του Ν. 3852/2010, δίδεται

δυνατότητα στην οικονομική επιτροπή, του εξωδικαστικού συμβιβασμού των υποθέσεων των οποίων

το αντικείμενο της διαφοράς είναι έως 60.000€  πλέον ΦΠΑ.  Στην διατύπωση της διάταξης,  ενώ η

ρύθμιση φαίνεται ότι αφορά μόνο τις υποθέσεις για τις οποίες έχει ανοιχθεί διαδικασία δίκης,

εντούτοις προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων και επιβαρύνσεων, η λύση του εξωδικαστικού

συμβιβασμού καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις που επίκειται το άνοιγμα δίκης. Τα ανωτέρω δε υπό

την απαραίτητη προϋπόθεση της σύνταξης γνωμοδότησης δικηγόρου.

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών επικαλείται ότι στις 20/5/2022 η νύφη του κ. Παπαδοπούλου

Ευαγγελία είχε σταθμεύσει το με αριθμό κυκλοφορίας ΑΡΗ 5204 ΙΧΕ αυτοκίνητο της κυριότητας,

νομής και κατοχής του στην οδό Λεονταρίδου και Αγίου Ανδρέα, εντός της πόλης του Λαυρίου. Ότι

συνεπεία ανέμων υπήρξε σπάσιμο κορμού δέντρου και εκ της πτώσεως προκλήθηκαν εκτεταμένες

φθορές στο όχημά του στην οροφή αυτού.  Κάλεσε την πυροσβεστική και την αστυνομία και

προχώρησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για την απελευθέρωση του οχήματος, καταγράφοντας το

περιστατικό. Προσκομίζονται βεβαιώσεις των υπηρεσιών αυτών.
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Από τον έλεγχο του φακέλου προκύπτει συμβατότητα των ζημιών με το συμβάν και ως εκ τούτου θα

πρέπει να εξεταστεί η προοπτική από το Δήμο να καταβάλει την αιτούμενη αποζημίωση, η οποία

αναλυτικά έχει ως εξής:

1) Δυνάμει της από 1/7/2022 αποδείξεως εισπράξεως του κ. Ευάγγελου Δρούλια το ποσό των

1.209€ για εργασίες φανοποιείας και επισκευής

2) Δυνάμει της από 1/7/2022 αποδείξεως για αγορά ανταλλακτικών του κ. Σταμάτη Ιγήπαση, το

ποσό των 124€.

3) Δυνάμει της από 30/5/2022 αποδείξεως για αγορά ανταλλακτικών του κ. Σταμάτη Ιγήπαση,

το ποσό των 434€.

Συνολικά δηλαδή αιτείται το ποσό των 1.767€.

Επειδή είναι προς το συμφέρον του Δήμου να καταβάλει την εν λόγω αποζημίωση, εισηγούμαι προς

την ΟΕ την καταβολή της αποζημίωσης,  ήτοι την καταβολή του ποσού των 1.767€ με απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής.»

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 και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021

- την από 24.05.2022 (αρ. πρωτ. 7728) σε συνδυασμό με την από 27.06.2022 (αρ. πρωτ. 10055)

αίτηση του κ. Δέδε Γεωργίου

- τη γνωμοδότηση του ορισμένου με την αριθμ.199/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Νομικού Συμβούλου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του κου Γεωργίου

Δέδε, κάνοντας δεκτή την από 24.05.2022 (αρ. πρωτ. 7728) σε συνδυασμό με την από 27.06.2022

(αρ. πρωτ. 10055)  αίτησή του, σχετικά με αποζημίωση του για τις ζημιές που υπέστη το με αριθμό

κυκλοφορίας ΑΡΗ 5204 ΙΧΕ αυτοκίνητο κυριότητας, νομής και κατοχής του, ενώ ήταν σταθμευμένο

στην οδό Λεονταρίδου και Αγίου Ανδρέα, εντός της πόλης του Λαυρίου, στις 20 Μαΐου 2022.

Την καταβολή του συνολικού ποσού των 1.767,00  ευρώ,  όπως προκύπτει από τις σχετικές

αποδείξεις.

Ο αιτών θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ούτε διατηρεί κατά του Δήμου Λαυρεωτικής

καμία άλλη αξίωση, από οποιαδήποτε αιτία, αναφορικά με το εν λόγω συμβάν.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί των αριθμ. πρωτ: 7157/17.05.2022 και 7688/24.05.2022 αιτήσεων του

κου Νικόλαου Βιτωράτου που αφορούν αποζημίωση για το ατύχημά του λόγω σύγκρουσης με

αδέσποτο ζώο (εξωδικαστικός συμβιβασμός)

Αρ. Απόφ.: 201/2022

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 «Λήψη απόφασης επί των αριθμ. πρωτ: 7157/17.05.2022 και 7688/24.05.2022 αιτήσεων του

κου Νικόλαου Βιτωράτου που αφορούν αποζημίωση για το ατύχημά του λόγω σύγκρουσης με

αδέσποτο ζώο (εξωδικαστικός συμβιβασμός)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

τα ακόλουθα:

Ο κος Νικόλαος Βιτωράτος με τις αριθμ. πρωτ: 7157/17.05.2022 και 7688/24.05.2022 αιτήσεις

του προς το Δήμο Λαυρεωτικής ζητά να αποζημιωθεί έπειτα από ατύχημα που προκλήθηκε λόγω

σύγκρουσης της μοτοσυκλέτας του με αδέσποτο ζώο στη διασταύρωση της ΔΕΗ, περιοχή Θορικός στις

13 Μαΐου 2022.

Ο αιτών προσκόμισε ως αποδεικτικά στοιχεία: φωτογραφικό υλικό της μοτοσικλέτας του και

του εξοπλισμού που έφερε, αντίγραφο της αδείας κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας του, προσφορά

επισκευής και ενδεικτική τιμή του εξοπλισμού που καταστράφηκε.

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

με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4795/2021,

η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό

έως 60.000  ευρώ,  ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου,  η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται

ακυρότητα της απόφασης.

Για το λόγο αυτό,  με την υπ’  αριθμ.  199/2022  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ο

ορισμός του Δικηγόρου Αθηνών, Γεώργιου Ν. Κατσαμπέρη, προκειμένου να συντάξει έγγραφη

γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την εν λόγω αίτηση.

Στη γνωμοδότησή του ο Νομικός Σύμβουλος αναφέρει τα εξής:

«Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο όρος «αστική ευθύνη» σημαίνει ότι το Δημόσιο και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α΄ και β΄

βαθμού) ευθύνονται σε αποζημίωση για παράνομες πράξεις, υλικές ενέργειες ή και παραλείψεις των

οργάνων τους κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας τους.

Η ευθύνη αυτή θεμελιώνεται στον Αστικό Κώδικα (άρθρα 105-106 ΕισΝΑΚ) και είναι ευθύνη

αντικειμενική. Πρόκειται δηλαδή για ευθύνη που γεννάται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη

υπαιτιότητας του οργάνου του Δημοσίου ή των ΟΤΑ, πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια αυτού που

προκάλεσε τη ζημιά. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά προκειμένου να

γεννηθεί η αστική ευθύνη, όπως τις καθορίζει η νομολογία, είναι οι εξής: η πράξη, η υλική ενέργεια ή
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η παράλειψη να είναι παράνομη, να προκαλεί ζημιά (περιουσιακή ή ηθική), ενώ μεταξύ της πράξης,

της υλικής ενέργειας ή της παράλειψης και της επέλευσης της ζημιάς, πρέπει να υπάρχει αιτιώδης

συνάφεια, δηλαδή η παράνομη συμπεριφορά να είναι ικανή να προκαλέσει τη ζημιά αυτή, ως άμεση

απόρροια αυτής.

Ειδικότερα η παράνομη συμπεριφορά, έγκειται στην παράβαση της υποχρέωσης επιμέλειας που

πρέπει να επιδεικνύουν τα όργανα των ΟΤΑ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση

των αρμοδιοτήτων τους. Τα αιτήματα αποζημίωσης των πολιτών που αφορούν πχ. βλάβες που

υπέστησαν τα οχήματά τους από κακοτεχνίες του οδοστρώματος (π.χ. λακκούβες), αλλά και ζημιές

από ελλιπή ή πλημμελή σήμανση οδών, πτώση κλαδιών ή κορμών δένδρων, αιφνίδιες μετακινήσεις

κάδων απορριμμάτων, κάθε φύσεως ζημιά από αδέσποτα ζώα ή και από άλλες παρεμφερείς αιτίες

του πεδίου αρμοδιότητας των ΟΤΑ, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα στα οποία υπό προϋποθέσεις

δύναται να γεννηθεί αντικειμενική ευθύνη του Δήμου και ως εκ τούτου υποχρέωση προς αποζημίωση.

Ο εξώδικος συμβιβασμός προτείνεται προκειμένου να αποφευχθεί η μεγάλη χρονική καθυστέρηση

και το κόστος που συνεπάγεται η προσφυγή στη δικαιοσύνη τόσο για τον ιδιώτη όσο και για το Δήμο,

υπό τον όρο να καλύπτεται μόνον η θετική ζημία των πολιτών, σε αντίθεση με την καταβολή πλήρους

αποζημίωσης (θετική και αποθετική ζημιά, ή και ικανοποίηση ηθικής βλάβης) που θα επιδίκαζαν τα

δικαστήρια. Υποχρέωση των δήμων είναι λοιπόν να εξετάζουν, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, τη

δυνατότητα της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους με τους πολίτες.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 72 παρ. 1 εδ. Ι ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»)

προβλέπει ρητά τη δυνατότητα επίτευξης εξώδικου συμβιβασμού με απόφαση της οικονομικής

επιτροπής ή, ανάλογα με το ύψος του ποσού, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κατόπιν

εισήγησης της οικονομικής επιτροπής. Σύμφωνα με το  αρ.72 παρ. ι του Ν. 3852/2010, δίδεται

δυνατότητα στην οικονομική επιτροπή, του εξωδικαστικού συμβιβασμού των υποθέσεων των οποίων

το αντικείμενο της διαφοράς είναι έως 60.000€  πλέον ΦΠΑ.  Στην διατύπωση της διάταξης,  ενώ η

ρύθμιση φαίνεται ότι αφορά μόνο τις υποθέσεις για τις οποίες έχει ανοιχθεί διαδικασία δίκης,

εντούτοις προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων και επιβαρύνσεων, η λύση του εξωδικαστικού

συμβιβασμού καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις που επίκειται το άνοιγμα δίκης. Τα ανωτέρω δε υπό

την απαραίτητη προϋπόθεση της σύνταξης γνωμοδότησης δικηγόρου.

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών επικαλείται ότι στις 13/5/2022, κινούμενος με μικρή ταχύτητα με

τη δίκυκλη μοτοσικλέτα στην περιοχή του Θορικού στην διασταύρωση της ΔΕΗ,  και ενώ φορούσε

πλήρη εξάρτηση μοτοσικλετιστή, εμφανίστηκε μπροστά του ένα αδέσποτο ζώο (σκύλος), το οποίο

προσπάθησε να αποφύγει, πλην όμως εξετράπη της πορείας του και υπέστη εκτατεμένες φθορές εκ

της πτώσεως, τόσο στην μοτοσικλέτα του όσο και στον εξοπλισμό που έφερε, και τραυματισμό. Η

ευθύνη του Δήμου στηρίζεται στην υποχρέωσή του να διαχειριστεί τον πληθυσμό των αδέσποτων
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ζώων, χωρίς να έχει επιρροή στο συμβάν αν μέχρι και σήμερα έχει επιτύχει απόλυτα τη διαχείριση

αυτή.

Στο πλαίσιο του αιτήματός του προσκόμισε στην υπηρεσία αποδεικτικά στοιχεία του τραυματισμού

του, φωτογραφίες της μοτοσικλέτας του και του εξοπλισμού που έφερε, αντίγραφο της αδείας

κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας του, προσφορά επισκευής και ενδεικτική τιμή του εξοπλισμού που

καταστράφηκε.

Από τον έλεγχο του φακέλου προκύπτει συμβατότητα των ζημιών με το συμβάν και ως εκ τούτου θα

πρέπει να εξεταστεί η προοπτική από το Δήμο να καταβάλει την αιτούμενη αποζημίωση, η οποία

αναλυτικά έχει ως εξής:

1) Προσφορά επισκευής δίκυκλης μοτοσικλέτας δυνάμει της από 18/5/2022 ενδεικτικής

προσφοράς της ΕΕ MOTO DOC ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ύψους 2.307€, πλέον ΦΠΑ 553,68€.

2) Μπουφάν μηχανής, μπότα μηχανής και παντελόνι μηχανής, σύνολο 637,25€.

Συνολικά δηλαδή αιτείται το ποσό των 3.497,93€.

Με την επισήμανση ότι το ποσό του ΦΠΑ για την επισκευή της μοτοσικλέτας δεν είναι καταβλητέο,

καθότι δεν έχει προσκομίσει τιμολόγιο επισκευής, και επειδή είναι προς το συμφέρον του Δήμου να

καταβάλει την εν λόγω αποζημίωση, εισηγούμαι προς την ΟΕ την καταβολή της αποζημίωσης, πλην

του ΦΠΑ (553,68€), εκτός αν προσκομιστεί από τον αιτούντα το τιμολόγιο επισκευής, ήτοι την

καταβολή του ποσού των 2.944,25€ με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής .»

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 και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021

- την από 17.05.2022 (αρ. πρωτ. 7157) σε συνδυασμό με την από 24.05.2022 (αρ. πρωτ. 7688)

αίτηση του κου Ν. Βιτωράτου

- τη γνωμοδότηση του ορισμένου με την αριθμ.199/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Νομικού Συμβούλου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του κου Νικολάου

Βιτωράτου,  κάνοντας δεκτή την από 17.05.2022  (αρ.  πρωτ.  7157)  σε συνδυασμό με την από

24.05.2022 (αρ. πρωτ. 7688)  αίτησή του, σχετικά με αποζημίωσή του για τις ζημιές που υπέστη η

μοτοσυκλέτα του και  ο εξοπλισμός του, έπειτα από ατύχημα που προκλήθηκε λόγω σύγκρουσης

με αδέσποτο ζώο στις 13 Μαΐου 2022, κινούμενος στην περιοχή του Θορικού στην διασταύρωση
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της ΔΕΗ.

Την καταβολή του ποσού των 3.497,93 ευρώ,  πλην του ΦΠΑ (553,68 ευρώ),  ήτοι 2.944,25 ευρώ,

διότι το ποσό του ΦΠΑ για την επισκευή της μοτοσικλέτας δεν είναι καταβλητέο, καθότι δεν έχει

προσκομίσει τιμολόγιο επισκευής, εκτός αν προσκομιστεί από τον αιτούντα το τιμολόγιο επισκευής.

Ο αιτών θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ούτε διατηρεί κατά του Δήμου Λαυρεωτικής

καμία άλλη αξίωση, από οποιαδήποτε αιτία, αναφορικά με το εν λόγω συμβάν.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 202/2022

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 «έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ.

‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

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

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις

κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί

ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως

εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως

αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων

δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων

πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και

άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να

καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί

απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται

εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και

άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή

εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω

προϋπολογισμώ».
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5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως

των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου

αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του

παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’

ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός.  Συνεπώς,  για την έκδοση της

τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και

διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με

το ως άνω έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει

να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα-  και δη την

προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της

απόφασης αναμόρφωσης.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών απαιτείται

και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον

προϋπολογισμό.

Στο άρθρο 5  της ΚΥΑ οικ.  55040/21  (ΦΕΚ 3291  Β/26-7-2021)  ‘’Παροχή οδηγιών για την

κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 μερική τροποποίηση της υπ' αρ.

7028/2004 (Β' 253) απόφασης’’ ορίζεται ότι «…Μετά τη λήξη της χρήσης 2021  και έως το τέλος

Φεβρουαρίου του 2022, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις

παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2022 και να προχωρήσουν σε

αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3,

λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν

διαμορφωθεί την 31.12.2021, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός…».

Με την υπ’ αριθμ.68/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ έγινε

η κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2022,

σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 55040 (ΦΕΚ 3291Β/26-7-2021) Κοινής Απόφασης των

Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Με την υπ’ αριθμ. 312/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε

ο προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ.  ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’  έτους 2022 και με την αριθμ.  πρωτ:  8744/21.01.2022

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επικυρώθηκε.

Με την υπ’ αριθμ. 79/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε

η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2022.

Με την υπ’ αριθμ. 138/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε

η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2022.
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Με την υπ’ αριθμ. 44/2022 απόφασή του, το  Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

εισηγείται την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους

2022.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση:

«…Α.  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 143/13-5-2022  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΥΩΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 143/13-5-2022 απόφαση του Δήμου Λαυρεωτικής με θέμα «Εισήγηση

3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022». Στον

προϋπολογισμό του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση στον Κωδικό δαπανών 00-6715.009 με τίτλο

«Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ» ποσό συνολικού ύψους 120.000,00 €. Παράλληλα με την υπ’ αριθμόν

130/13-05-2022  απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής με θέμα «Λήψη

απόφασης περί έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Λαυρεωτικής προς το ΝΠΔΔ

‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», εγκρίθηκε η κατανομή της επιχορήγησης.

Ως εκ τούτου ο προϋπολογισμός εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. αναμορφώνεται σύμφωνα με τον κάτωθι

πίνακα:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Μεταβολή Διαμορφωθέντα

1695.001 Έκτακτη επιχορήγηση από
τον δήμο Λαυρεωτικής -   € 120.000,00 € 120.000,00 €

Σύνολο 120.000,00 €

Β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΥΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Η κατανομή της έκτακτης επιχορήγησης στον προϋπολογισμό Δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. θα

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με των κάτωθι πίνακα:

ΚΑΕ Περιγραφή Προϋπολογι
σθέντα Μεταβολή Τελικά

Διαμορφωθέντα

00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών 2.655,00 € 2.500,00 € 5.155,00 €

15-6261.006 Συντηρ. κτιρίου ΚΑΠΗ Λαυρίου 500,00 € 500,00 € 1.000,00 €

15-6261.007 Συντηρ. κτιρίου ΚΑΠΗ Κερατέας 500,00 € 500,00 € 1.000,00 €

15-6262.001
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων έργων)

8.000,00 € 6.000,00 € 14.000,00 €

15-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 1.500,00 € 500,00 € 2.000,00 €
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15-6264.004
Συντήρηση -
επισκ.λοιπ.μηχανημάτων Παιδικών
Σταθμων

1.500,00 € 500,00 € 2.000,00 €

15-6413.001
Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ & νηπίων
που φιλοξενούνται στους σταθμούς
του Ν.Π.Δ.Δ.

500,00 € 5.000,00 € 5.500,00 €

15-6473.001 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων 2.000,00 € 1.800,00 € 3.800,00 €

15-6473.002 Έξοδα οργάνωσης κοι.δραστ. Για
Παιδικούς Σταθμούς 2.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 €

15-6612.005 Προμ.γραφικής ύλης 2.000,00 € 500,00 € 2.500,00 €

15-6634.003 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού 1.500,00 € 1.000,00 € 2.500,00 €

15-6661.003 Υλικά συτηρ. και επισκ.κτιρίων
Παιδικών Σταθμών 7.000,00 € 1.000,00 € 8.000,00 €

15-6673. Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών
και λοιπού εξοπλισμού 1.300,00 € 1.000,00 € 2.300,00 €

15-6681.005 Υλικά φαρμακείου για δομές
Ν.Π.Δ.Δ. 500,00 € 500,00 € 1.000,00 €

15-6681.008 Υλικά φαρμακείου γα Παιδικούς
Σταθμους 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 €

15-6699.005 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμ. για
Παιδικούς Σταθμούς 500,00 € 5.000,00 € 5.500,00 €

15-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 €

60-6612.005 Προμ.γραφ.ύλης για
Παιδικούς.Σταθμούς 2.500,00 € 1.000,00 € 3.500,00 €

60-6612.006 Προμ.γραφ.ύλης για ΚΗΦΗ 100,00 € 500,00 € 600,00 €

60-6634.003 Προμ.ειδών καθαριότητας για Παιδ.
Σταθμ. 5.500,00 € 1.000,00 € 6.500,00 €

60-6681.004 Υλικά φαρμακείου για ΚΗΦΗ 300,00 € 200,00 € 500,00 €

15-6041.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
ορισμένου χρόνου 132.027,65 € 68.000,00 € 200.027,65 €

15-7413.001 Εκπόνηση Μελέτης για την ένταξη
στο Πρόγραμμα Ηλέκτρα -   € 20.000,00 € 20.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 120.000,00 €

Με όλες τις παραπάνω ενέργειες που γίνονται μέσω του αποθεματικού, αυτό παραμένει αμετάβλητο

στο ποσό των 517,20 €…»
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Στις διατάξεις της παραγράφου 1  του άρθρου 72  του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87Α)  «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και ισχύει, προβλέπεται ότι η

Οικονομική Επιτροπή «…γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς,

ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των

νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.…».

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και ισχύει

- Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 55040/21 (ΦΕΚ 3291 Β/26-7-2021)

- Την αριθμ.312/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

- Την υπ’ αριθμ. 44/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τρίτη (3η) Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με

την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» οικονομικού έτους 2022, όπως αυτή εμφανίζεται αναλυτικά κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 517,20

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

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 1 1695.001 Έκτακτη επιχορήγηση από τον δήμο Λαυρεωτικής 120.000,00 0,00

120.000,00

2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 2 0,00 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.500,00

 3 0,00 15-6041.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 68.000,00

 4 0,00 15-6261.006 Συντηρ. κτιρίου ΚΑΠΗ Λαυρίου 500,00

 5 0,00 15-6261.007 Συντηρ. κτιρίου ΚΑΠΗ Κερατέας 500,00

 6 0,00 15-6262.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 6.000,00
κτιρίων έργων)

 7 0,00 15-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 500,00

 8 0,00 15-6264.004 Συντήρηση -επισκ.λοιπ.μηχανημάτων Παιδικών Σταθμων 500,00

 9 0,00 15-6413.001 Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ & νηπίων που φιλοξενούνται
                                                                                                                                                                                                             στους σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ.                                                              5.000,00
 10 0,00 15-6473.001 Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 1.800,00
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 11 0,00 15-6473.002 Έξοδα οργάνωσης κοι.δραστ. Για Παιδικούς Σταθμούς 1.000,00

 12 0,00 15-6612.005 Προμ.γραφικής ύλης 500,00

 13 0,00 15-6634.003 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.000,00

 14 0,00 15-6661.003 Υλικά συτηρ. και επισκ.κτιρίων Παιδικών Σταθμών 1.000,00

 15 0,00 15-6673. Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00

 16 0,00 15-6681.005 Υλικά φαρμακείου για δομές Ν.Π.Δ.Δ. 500,00

 17 0,00 15-6681.008 Υλικά φαρμακείου γα Παιδικούς Σταθμους 1.000,00

 18 0,00 15-6699.005 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμ. για Παιδικούς Σταθμούς 5.000,00

 19 0,00 60-6612.005 Προμ.γραφ.ύλης για Παιδικούς.Σταθμούς 1.000,00

 20 0,00 60-6612.006 Προμ.γραφ.ύλης για ΚΗΦΗ 500,00

 21 0,00 60-6634.003 Προμ.ειδών καθαριότητας για Παιδ. Σταθμ. 1.000,00

 22 0,00 60-6681.004 Υλικά φαρμακείου για ΚΗΦΗ 200,00

 23 0,00 15-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00

 24 0,00 15-7413.001 Εκπόνηση Μελέτης για ένταξη στο πρόγραμμα Ηλέκτρα 20.000,00

120.000,00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ 120.000,00 120.000,00
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 517,20

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 517,20
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 120.000,00

 ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00
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 ΕΞΟΔΑ (+) : 120.000,00

 ΕΞΟΔΑ (-) : 0,00

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
 (+/-) :

ΤΕΛΙΚΟ 517,20
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
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Μετά την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης, το αποθεματικό του προϋπολογισμού έτους 2022 του

Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’, παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 517,20 ευρώ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 203/2022

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 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ.

‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

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

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις

κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί

ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως

εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως

αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων

δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων

πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και

άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να

καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί

απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται

εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και

άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή

εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω

προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως

των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου

αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του

παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’

ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός.  Συνεπώς,  για την έκδοση της
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τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και

διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με

το ως άνω έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει

να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα-  και δη την

προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της

απόφασης αναμόρφωσης.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών απαιτείται

και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον

προϋπολογισμό.

Στο άρθρο 5  της ΚΥΑ οικ.  55040/21  (ΦΕΚ 3291  Β/26-7-2021)  ‘’Παροχή οδηγιών για την

κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 μερική τροποποίηση της υπ' αρ.

7028/2004 (Β' 253) απόφασης’’ ορίζεται ότι «…Μετά τη λήξη της χρήσης 2021  και έως το τέλος

Φεβρουαρίου του 2022, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις

παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2022 και να προχωρήσουν σε

αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3,

λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν

διαμορφωθεί την 31.12.2021, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός…».

Με την υπ’ αριθμ.82/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ έγινε

η κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2022,

σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 55040 (ΦΕΚ 3291Β/26-7-2021) Κοινής Απόφασης των

Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Με την υπ’ αριθμ. 313/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε

ο προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ.  ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’  έτους 2022 και με την αριθμ.  πρωτ:  5646/17.01.2022

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επικυρώθηκε.

Με την υπ’ αριθμ.109/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε

η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ έτους 2022.

Με την υπ’ αριθμ.146/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε

η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ έτους 2022.

Με την υπ’ αριθμ. 78/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

εγκρίθηκε η 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2022,

με τις κάτωθι μεταβολές:

I. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α Εσόδων

1. Αυξάνεται ο Κ.Α. 0718.001 που αφορά την επιχορήγηση του Δήμου  κατά 120.000,00 ευρώ.

2.  Αυξάνεται ο Κ.Α. 1411.004 που αφορά τη λήψη δωρεάς από την εταιρεία Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. κατά

7.000,00 ευρώ.
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3. Αυξάνεται ο Κ.Α. 4124.001 που αφορά τις λοιπές κρατήσεις υπέρ δημοσίου κατά 1.300,00 ευρώ.

IL. Αύξηση των παρακάτω Κ.Α Εξόδων

1. Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6111 που αφορά «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» κατά 3.000,00

ευρώ.

2. Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6443 που αφορά «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»  κατά

3.000,00 ευρώ.

3. Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6492 που αφορά «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» κατά 14.000,00 ευρώ.

4. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6265.003 που αφορά «Συντήρηση ηλεκτρονικού .Εξοπλισμού Γυμναστηρίου»

κατά 5.000,00 ευρώ.

5. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6271.001 που αφορά «Αντίτιμο ύδρευσης μισθωμένων ακινήτων του

Ν.Π.Δ.Δ.» κατά 500,00 ευρώ.

6. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6471.001 που αφορά «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» κατά 37.000,00

ευρώ.

7. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6471.002 που αφορά «Έξοδα θεατρικής ομάδας» κατά 3.000,00 ευρώ.

8. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6471.006 που αφορά «Προμήθεια-μεταποίηση στολών» κατά 2.000,00 ευρώ.

9. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6471.007 που αφορά «Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων για ηχητική και

φωτιστική κάλυψη» κατά 5.000,00 ευρώ.

10. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6471.009 που αφορά «Έξοδα θεατρικών παραστάσεων» κατά 2.500,00 ευρώ.

11. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6471.013 που αφορά «Παροχή υπηρεσιών Δημοτικής Φιλαρμονικής και

λοιπών τμημάτων μουσικής» κατά 9.000,00 ευρώ.

12. Αυξάνεται ο Κ.Α.15-6472.007 που αφορά «Διοργάνωση ποδηλατικού γύρου Κερατέας-

Καμάριζας» κατά 8.000,00 ευρώ.

13. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6472.009 που αφορά «Δαπάνες διοργάνωσης τουρνουά ποδοσφαίρου

ομάδων Δ.Ε. Κερατέας- Δ.Ε.  Λαυρίου» κατά 3.500,00 ευρώ.

14. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6613 που αφορά «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και

πολλαπλών εκτυπώσεων» κατά 2.000,00 ευρώ.

15. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6615 που αφορά «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» κατά 2.500,00

ευρώ.

16. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6643 που αφορά «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» κατά

23.000,00 ευρώ.

17. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6661 που αφορά «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» κατά 4.000,00

ευρώ.
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18. Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-8224.001 που αφορά «Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου» κατά 1.300,00

ευρώ

Μετά την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης, το αποθεματικό του προϋπολογισμού έτους 2022

του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’,  παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 1.082,03 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1  του άρθρου 72  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και ισχύει,  η

Οικονομική Επιτροπή «…γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς,

ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των

νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.…».

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και ισχύει

- Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 55040/21 (ΦΕΚ 3291 Β/26-7-2021)

- Την αριθμ.313/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- Την υπ’ αριθμ. 78/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τρίτη (3η) Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με

την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2022, όπως αυτή εμφανίζεται αναλυτικά κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 1.082,03

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

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 1 0718.001  Επιχορήγηση Δήμου 120.000,00 0,00

 2 1411.004 Δωρεά από εταιρεία _Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ._ 7.000,00 0,00

 3 4124.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ δημοσίου 1.300,00 0,00

128.300,00

2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 4 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 3.000,00

 5 0,00 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00

 6 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 14.000,00
συμβιβαστικών πράξεων

 7 0,00 15-6265.003 Συντήρηση ηλεκτρ.εξοπλισμού Γυμναστηρίου 5.000,00

 8 0,00 15-6271.001 Αντίτιμο ύδρευσης μισθωμένων ακινήτων του Ν.Π.Δ.Δ. 500,00

 9 0,00 15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 37.000,00

 10 0,00 15-6471.002 Έξοδα θεατρικής ομάδας 3.000,00

 11 0,00 15-6471.006 Προμήθεια- μεταποίηση στολών 2.000,00
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 12 0,00 15-6471.007 Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων. για ηχητική και φωτιστική κάλυψη 5.000,00

 13 0,00 15-6471.009 Έξοδα θεατρικών παραστάσεων 2.500,00

 14 0,00 15-6471.013 Παροχή υπηρεσιών Δημοτικής Φιλαρμονικής και λοιπών τμημάτων 9.000,00
 μουσικής

 15 0,00 15-6472.007 Διοργάνωση ποδηλατικού γύρου Κερατέας-Καμάριζας 8.000,00

 16 0,00 15-6472.009 Δαπάνες διοργάνωσης τουρνουά ποδοσφαίρου ομάδων Δ.Ε. 3.500,00
Κερατέας-Δ.Ε.Λαυρίου

 17 0,00 15-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 2.000,00
εκτυπώσεων

 18 0,00 15-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.500,00

 19 0,00 15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 23.000,00

 20 0,00 15-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 4.000,00

 21 0,00 15-8224.001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 1.300,00

128.300,00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 128.300,00 128.300,00
 :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 1.082,03

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 1.082,03
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 128.300,00

 ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 128.300,00

 ΕΞΟΔΑ (-) : 0,00

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
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 (+/-) :
ΤΕΛΙΚΟ 1.082,03

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
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Μετά την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης, το αποθεματικό του προϋπολογισμού έτους 2022 του

Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’,  παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 1.082,03 ευρώ.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της αριθμ. πρωτ: 10456/04.07.2022 γνωμοδότησης της

Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο

«Προμήθεια υλικών συντήρησης – αποκατάστασης  Φοινικοδάσους Λαυρίου», με αρ. πρωτ:

18365/05.11.2021

Αρ. Απόφ.: 204/2022

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 ή μη της αριθμ.  πρωτ:  10456/04.07.2022  γνωμοδότησης της  Επιτροπής

Παραλαβής Προμηθειών σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια υλικών

συντήρησης – αποκατάστασης  Φοινικοδάσους Λαυρίου», με αρ. πρωτ: 18365/05.11.2021» έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

- την αριθμ.184/2020  Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΛΑΥΡΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού

448.243,57 ευρώ, με την οποία επικαιροποιήθηκε  η υπ΄ αριθμ. 144/2017 προηγούμενη μελέτη της,

λόγω  της δημοσίευσης νέων πρότυπων τευχών δημοπράτησης,  επικαιροποίησης της νομοθεσίας

καθώς και χρήσης  προδιαγραφών  υλικών σύμφωνα  με τα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης

- την υπ’ αριθμ.310/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση της αριθμ.184/2020 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της παρούσας

σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΥΨΗΩΛ1-ΗΡ0)

- την υπ’ αριθμ.1208/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε η

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

προμήθειας υλικών συντήρησης – αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου (α/α συστήματος:

104263)

- το υπ’ αριθμ. 18365/05.11.2021 συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας υλικών συντήρησης –

αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου (21SYMV009566841), ποσού 366.961,10 ευρώ + Φ.Π.Α.

24% (63.566,76 ευρώ) + Φ.Π.Α. 13% (13.272,95 ευρώ) ήτοι 443.800,81 ευρώ, και χρονικής διάρκειας

οχτώ (8) μηνών

- το αριθμ. πρωτ: 9422/20.06.2022 αίτημα  της Κοινοπραξίας ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΚΗΠΩΝ

ΟΔΟΣ ΕΠΕ, περί παράτασης του χρόνου εκτέλεση της 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
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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, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απέστειλε το αριθμ. πρωτ:

10327/01.07.2022 έγγραφό της προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

(αρμόδιο Γνωμοδοτικό Όργανο, το οποίο συγκροτήθηκε με την αριθμ.42/2022 απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016), στο οποίο αναφέρονται τα

κάτωθι:

«Αναφορικά με τη σύμβαση του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η σύμβαση υπεγράφη στις 5 Νοεμβρίου 2021 μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της κοινοπραξίας

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ, μετά την έκδοση της αριθμ.24/2021 πράξης της Υπηρεσίας

Επιτρόπου  του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, για χρονικό διάστημα οχτώ  (8)

μηνών  και με δυνατότητα χρονικής παράτασης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206  του Ν.

4412/2016.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 443.800,81 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και

αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης – αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη:

Ø Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την πανδημία (covid-19)  που έχουν επιφέρει ελάττωση στην

παραγωγή πρώτων υλών (σπόροι χλοοτάπητα)

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

καθυστέρηση στην παράδοση τους ( σπόροι χλοοτάπητα)

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

(άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)], σε συνδυασμό με την παρ.4 του ίδιου άρθρου και την παρ.4

του άρθρου 206.

Ø το αρ. πρωτ: 9422/20.06.2022 έγγραφο της προμηθεύτριας Εταιρείας για παράταση του

συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας κατά έξι (6) μήνες.

Η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών την

παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τέσσερις μήνες- και όχι έξι μήνες-γιατί θεωρεί τον χρόνο αυτό

επαρκή ώστε να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της προμήθειας εφόσον οι πρώτες ύλες παραδοθούν εντός

του Ιουλίου όπως αναφέρεται στο έγγραφο της εταιρείας.
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Παρακαλούμε όπως εγκαίρως προχωρήσετε σε σχετική γνωμοδότηση για την ύπαρξη ή  μη

αναγκαιότητας τροποποίησης της σύμβασης για  επέκταση της χρονικής διάρκειας της.»

Η αρμόδια Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 10456/04.07.2022 έγγραφό της προς την Οικονομική

Επιτροπή εισηγείται τα κατωτέρω:

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων

συμβάσεων προμηθειών για την τροποποίηση σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια υλικών

συντήρησης – αποκατάστασης  Φοινικοδάσους Λαυρίου», με αρ. πρωτ: 18365/05.11.2021

Στο Λαύριο, την 04  Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., η Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών η οποία

ορίσθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 42/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική

συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες :

1. Θεόδωρος Αδαμόπουλος ΔΕ Διοικητικού

2. Φωτεινή Δελαβέκουρα, ΔΕ1 Διοικητικού

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: 18365/05.11.2021 συμφωνητικό ανάθεσης της Προμήθειας υλικών

συντήρησης – αποκατάστασης  Φοινικοδάσους Λαυρίου, μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της

κοινοπραξίας  ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ, προϋπολογισμού 443.800,81 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

3) Τον όρο: «…….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…»

ü Το γεγονός ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η πανδημία (covid-19) έχουν επιφέρει

ελάττωση στην παραγωγή πρώτων υλών (σπόροι χλοοτάπητα) καθώς και ότι η ενεργειακή κρίση
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και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν επιφέρει απρόβλεπτη καθυστέρηση στην παράδοση τους

(σπόροι χλοοτάπητα)

ü Το γεγονός ότι η διαμορφωθείσα κατάσταση οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις που σε

καμία περίπτωση δεν είναι υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής

ü Την αίτηση της εταιρείας της κοινοπραξίας  ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ

ü Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.10327/01.072022 της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Εισηγούμαστε

την τροποποίηση της υφιστάμενης αριθμ. πρωτ: 18365/05.11.2021 σύμβασης με την κοινοπραξία

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ,  με επέκταση της χρονικής διάρκειας της κατά τέσσερις

μήνες δηλαδή ως 05.11.2022.

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: 18365/05.11.2021 συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας υλικών συντήρησης

– αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου,

- το αριθμ. πρωτ: 9422/20.06.2022 έγγραφο της Κ/Ξιας  ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ

ΕΠΕ,

- το αριθμ. πρωτ.10327/01.07.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

- την αριθμ. πρωτ: 10456/04.07.2022 εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την τροποποίηση της υφιστάμενης με αριθμ. πρωτ: 18365/05.11.2021 σύμβασης

(21SYMV009566841), μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της Κοινοπραξίας  ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-

ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ, που αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης – αποκατάστασης  Φοινικοδάσους

Λαυρίου,  προϋπολογισμού 443.800,81 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με επέκταση της

χρονικής διάρκειάς της κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως 05.11.2022.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιουνίου 2022

Αρ. Απόφ.: 205/2022

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 πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιουνίου 2022», έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής

διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» ο Δημοτικός Ταμίας έχει την υποχρέωση να

υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στο Δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, Επιτροπή λογαριασμό των

εσόδων και εξόδων του Δήμου.

 Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα

έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα κατ’ είδος

εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος

εξόδου. Επιπλέον, στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το

εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.
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 Η Ειδική Ταμίας υπέβαλε το αριθμ. πρωτ: 10319/01.07.2022 πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιουνίου 2022, το οποίο έχει ως κατωτέρω:

Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του Δήμου σε λογαριασμούς όψεως την 30/06/2022 ανήλθε στο

ποσό των 3.528.663,78 €.

           ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 30/06/2022

ΕΣΟΔΑ 11.458.778,96 €
ΕΞΟΔΑ 7.927.284,23 €
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
30/06/2022 3.531.494,73 €

ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 1.442,82 €

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΡ. ΓΕΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 144/540046-57 38.03.00.0000 138.850,27 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 144/540073-20 38.03.00.0003 0,00 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ (ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ) 144/535309-26 38.07.00.0002 36.081,64 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 144/003147-05 38.03.00.0004 56.474,14 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 144/004247-10 38.03.00.0007 0,00 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΣ 144/003906-30 38.03.00.0006 9.293,11 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 144/003352-96 38.03.03.0000 1,21 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 144/003353-79 38.03.03.0001 16,62 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 144/003354-52 38.03.03.0003 43,47 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ POS 144/003965-95 38.03.00.0005 168.338,45 €
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 144/003355-36 38.03.03.0002 15,26 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΤΑ 144/004490-30 38.03.00.0008 0,69 €

ΣΥΝΟΛΟ 409.114,86 €
ALPHA BANK 0,00 €

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 433.00.2001.000035 38.03.02.0000 12.659,61 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Α.Π. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 433.00.2001.000086 38.03.02.0001 384.246,07 €

ΣΥΝΟΛΟ 396.905,68 €
Τράπεζα Eurobank 0,00 €

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 0026.0424.40.0200036773 38.03.01.0000 4.529,84 €
ΣΥΝΟΛΟ 4.529,84 €

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 0,00 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ GR 5209700011335300010048700 38.03.04.0003 932,07 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ GR 5509700011330801740000900 38.03.04.0001 2.017.208,29
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ GR 2609700011330501590059613 38.03.04.0002 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.018.140,36 €
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ GR8101000240000000026234187 38.03.04.0004 699.973,04 €
 ΣΥΝΟΛΟ             699.973,04€

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 3.528.663,78 €

1. Πλέον στην ταμιακή υπηρεσία του δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 1.442,82 €.

2. Στα χέρια των υπόλογων των παγίων προκαταβολών υπάρχει σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού, το ποσό των 15.987,71 €.

Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα ανέρχονταν σε 3.546.094,31€.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 3.531.494,73 € και διαμορφώνεται ως ακολούθως:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ 2.976.101,45€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 21.357,55€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 534.035,73€

ΣΥΝΟΛΑ 3.531.494,73€

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα αναλύεται ως

ακολούθως:

Μείον (-) 1.190,10 €: που αφορούν το υπ’ αριθμ. Α -347/30-06-2022 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης

και συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί

από την τράπεζα κατά το μήνα Ιούνιο.

Μείον (-) 210,32 € : που αφορούν το υπ’ αριθμ. Α -348/30-06-2022 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και

συγκεκριμένα αφορούν εισπράξεις από χρεωστικές κάρτες, οι οποίες όμως δεν έχουν αποδοθεί από

την τράπεζα κατά το μήνα Ιούνιο.

Πλέον (+) 16.000,00 €: που αφορούν τα χρήματα με τα οποία έχουν συσταθεί οι Πάγιες

Προκαταβολές.

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,

- τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959,

- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 10319/01.07.2022 έγγραφο 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

Διαπιστώνει την ορθή εκτέλεση της ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιουνίου 2022.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού δημόσιας, φανερής, πλειοδοτικής

δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου επί των οδών

Ηρώων Πολυτεχνείου και Κακκαβά στο Λαύριο

Αρ. Απόφ.: 206/2022

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 «έγκρισης πρακτικού δημόσιας, φανερής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την

παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και
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Κακκαβά στο Λαύριο» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής τα ακόλουθα:

1. Την υπ’ αριθμ.6/2022 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

2. Την υπ’ αριθμ. 11/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη μη  κατάργηση

θέσης του κενωθέντος περιπτέρου επί της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου, στη Δ.Ε. Λαυρεωτικής

3. Την υπ’ αριθμ. 63/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, σχετικά με τη

διατήρηση της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου επί της της πλατείας Ηρώου Πολυτεχνείου στη Δ.Ε.

Λαυρεωτικής

4. Την υπ’ αριθμ.173/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας.

5. Την υπ’  αριθμ.509/2022 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής,  με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια της δημοπρασίας,  περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’  με

ΑΔΑ: 6ΛΠΝΩΛ1-0ΔΩ.

Στις 30 Ιουνίου 2022 έγινε η διεξαγωγή δημόσιας,  πλειοδοτικής και φανερής δημοπρασίας

και συντάχθηκε πρακτικό,  το οποίο διαβιβάσθηκε με το αριθμ.  πρωτ:  11047/11.07.2022  έγγραφο

προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή και σας θέτω υπόψη:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ  Φ Α Ν Ε Ρ Η Σ  Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου & Κακκαβά, στο Λαύριο

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 30 Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη

και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, που ορίστηκε με την

υπ’ αριθμ.19/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, προκειμένου να διεξάγει φανερή

προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση  του δικαιώματος χρήσης θέσης

περιπτέρου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου & Κακκαβά, στο Λαύριο

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κάτωθι αναφερόμενοι:

1. Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής – Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Ευαγγελία Βελετάκου

3. Χαράλαμπος Ζαγουρής

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,  την υπ’  αριθμ.  11/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

σχετικά με τη μη  κατάργηση θέσης του κενωθέντος περιπτέρου επί της πλατείας Ηρώων

Πολυτεχνείου, στη Δ.Ε. Λαυρεωτικής, την υπ’ αριθμ. 63/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Λαυρεωτικής, σχετικά με τη διατήρηση της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου επί της της πλατείας

Ηρώου Πολυτεχνείου στη Δ.Ε. Λαυρεωτικής, την υπ’ αριθμ.173/2022 απόφαση Οικονομικής



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 33 από 82

Επιτροπής, την υπ’ αρίθμ. 509/2022 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής  και όλα τα στοιχεία για τη

διεξαγωγή της ανωτέρω δημοπρασίας κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν προκειμένου να

καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία.

Προσήλθε ένας ενδιαφερόμενος

1. Ράπτης Βασίλειος του Χρήστου

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι ο κ. Ράπτης προσκόμισε όλα τα

δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους της δημοπρασίας, δηλαδή:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

2. Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

3. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Λαυρεωτικής.

4.  Ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

οχτακόσια σαράντα (840,00) ευρώ

5.  Υπεύθυνη Δήλωση,  θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής,  στην οποία δηλώνει (α)  ότι έλαβε

γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και (β) ότι δεν υπήρξε ένοχος

σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου ότι εξέτασε

το μίσθιο και το βρήκε κατάλληλο για την χρήση την οποία προορίζεται και ότι είναι της πλήρους

αρεσκείας του και ανεπιφύλακτης αποδοχής του.

7. Παρουσίασε Εγγυητή την κα. Τσαούση Αντωνία του Αλεξάνδρου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά α)

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, β) Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

γ) Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Λαυρεωτικής.

Στη συνέχεια η Επιτροπή κάλεσε τον ενδιαφερόμενο, του οποίου ο φάκελος των

δικαιολογητικών ήταν πλήρης, να πλειοδοτήσει.

Αφού πέρασε η ώρα που προβλέπεται από τη σχετική διακήρυξη και αφού δεν προσήλθαν

άλλοι πλειοδότες κλείεται η παρούσα πλειοδοτική δημοπρασία και κατακυρώνεται στο όνομα του

μοναδικού πλειοδότη, ως κατωτέρω:

1. ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου, ο οποίος προσέφερε το ποσό των 710,00 ευρώ και με τον εγγυητή

του ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Αλεξάνδρου.

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 και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021
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- την υπ’ αριθμ.173/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- την υπ’ αριθμ. 509/2022 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής

- το από 30.06.2022 πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας

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 πρακτικό της δημοπρασίας που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα

Λαυρεωτικής στις 30 Ιουνίου 2022, σχετικά με τη την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσης

περιπτέρου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου & Κακκαβά, στο Λαύριο.

Β. Κατακυρώνει τη δημοπρασία υπέρ του μοναδικού πλειοδότη ΡΑΠΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με

προσφορά ποσού 710,00  ευρώ ανά μήνα και με την εγγύηση της κας ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ του

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο Λαυρεωτικής Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου,  ως νόμιμο

εκπρόσωπο του Δήμου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, που αφορά εργασίες

ολοκληρωμένης θεραπείας και εξυγίανσης των φοινικοειδών στο Φοινικοδάσος Λαυρίου

Αρ. Απόφ.: 207/2022

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 «αποδοχής δωρεάς της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, που αφορά εργασίες ολοκληρωμένης θεραπείας

και εξυγίανσης των φοινικοειδών στο Φοινικοδάσος Λαυρίου» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» με την από 28 Ιουνίου

2022 επιστολή της, η οποία κοινοποιήθηκε με αριθμ. πρωτ: 10220/01.07.2022, γνωστοποίησε στο

Δήμο Λαυρεωτικής την πρόθεσή της να αναλάβει με ιδία έξοδα τις εργασίες της ολοκληρωμένης

θεραπείας και εξυγίανσης των φοινικοειδών από το θανατηφόρο σκαθάρι και την πεταλούδα στο

Φοινικοδάσος Λαυρίου, τις οποίες έχει αναλάβει η εταιρεία ECO PALM HELLAS.

Το κόστος των ανωτέρω εργασιών προϋπολογίζεται σε συνολικό ποσό έως σαράντα χιλιάδες

ευρώ (40.000,00  €).  Η τιμολόγηση θα γίνει απευθείας στα στοιχεία της Δωρήτριας.  Τυχόν φόρος

δωρεάς θα βαρύνει αποκλειστικά το δωρεοδόχο (Δήμο Λαυρεωτικής).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3Α του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185Α/2013), όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 55  του Ν.4557/2018 «…Κάθε σύμβαση δωρεάς μεταξύ δωρητή και

δωρεοδόχου, οι σχετικές συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου

που προβλέπονται στην παράγραφο 1, καθώς και η εξόφληση τιμολογίων και αποδείξεων που
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εκδίδονται αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές, απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου και φόρο

δωρεών».

 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 ισχύει, ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή «…ιστ) αποφασίζει

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

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

ισχύει,

- την υπ’  αριθμ.  πρωτ:  10220/01.07.2022  επιστολή της εταιρείας «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ»  και το

συνημμένο σε αυτή σχέδιο σύμβασης δωρεάς

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την αποδοχή της δωρεάς από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ

ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ», με αντικείμενο την κάλυψη του κόστους εργασιών

ολοκληρωμένης θεραπείας και εξυγίανσης των φοινικοειδών από θανατηφόρο σκαθάρι και

πεταλούδα στο Φοινικόδασος Λαυρίου. Το κόστος εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών

προϋπολογίζεται σε συνολικό ποσό έως σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00  €).  Η τιμολόγηση θα

γίνεται απευθείας στα στοιχεία της Δωρήτριας.

Β. Την έγκριση του σχεδίου σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της ‘’ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ’’, ως κατωτέρω:

Σ Υ Μ Β Α Σ Η    Δ Ω Ρ Ε Α Σ

Στην Αθήνα σήμερα,                        μεταξύ

ΑΦΕΝΟΣ ΜΕΝ

του Δήμου Λαυρεωτικής ως Δωρεοδόχου, που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη 1, Λιμάνι Λαυρίου ,

T.K.: 19500 με ΑΦΜ: 998292246 /ΔΟΥ Κορωπίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραφή της

παρούσας από…………………………..

ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ
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η «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΓΕΑΣ» με

διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ», με αρ. ΓΕΜΗ

134834301000, ΑΦΜ: 997159799/ΔΟΥ Γλυφάδας που εδρεύει στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 69, Τ.Κ.

166 75, Γλυφάδα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τη δικηγόρο

Αθηνών Αντιγόνη Μαυραγάνη του Δημητρίου, κάτοικο Βούλας, Αττικής, οδός Σουλίου 24 (εφεξής

«Δωρήτρια»),

του Δωρεοδόχου και της Δωρήτριας εφεξής καλούμενων από κοινού τα «Μέρη»

ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Δωρεάς ανάμεσα στη Δωρήτρια και το Δωρεοδόχο είναι η

κάλυψη του κόστους εργασιών ολοκληρωμένης θεραπείας και εξυγίανσης των φοινικοειδών από

θανατηφόρο σκαθάρι και πεταλούδα στο Φοινικόδασος Λαυρίου.

Για τη δωρεά αυτή έχει ήδη αποσταλεί η από 28/06/22 ηλεκτρονική πρόταση δωρεάς της Δωρήτριας.

Άρθρο 2. ΥΨΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Το κόστος εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών προϋπολογίζεται σε συνολικό ποσό έως σαράντα

χιλιάδες ευρώ (40.000 €).

Η τιμολόγηση θα γίνεται απευθείας στα στοιχεία της Δωρήτριας.

Άρθρο 3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ και ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

1. Η Δωρήτρια οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα το Δωρεοδόχο για τον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσης των

εργασιών.

2. Η ολοκλήρωση των εργασιών θα συντελεστεί με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-

παραλαβής του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση μεταξύ της Δωρήτριας και του

Εργολάβου.

3. Σε περίπτωση διατύπωσης οποιωνδήποτε επιφυλάξεων, κατά την παράδοση/παραλαβή του έργου,

ο Εργολάβος/οι θα πρέπει, εντός προθεσμίας δέκα ημερών, να προβεί/ούν σε όλες τις αναγκαίες

ενέργειες για την αποκατάσταση των τεθέντων ζητημάτων. Η αποκατάσταση θα αποδεικνύεται από

έγγραφο που θα συνυπογράφεται από τη Δωρήτρια και τον Εργολάβο. Η Δωρήτρια αναλαμβάνει να

περιλάβει σχετικό όρο στις συμβάσεις μεταξύ αυτού και του/των Εργολάβου/ων.
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4. Η παρούσα Σύμβαση Δωρεάς θα παραμένει σε ισχύ μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου από

τον Δωρεοδόχο. Κατόπιν αυτής, ουδεμία περαιτέρω ευθύνη φέρει η Δωρήτρια από την παρούσα

Σύμβαση.

5. Σε περίπτωση που διατυπωθούν  επιφυλάξεις με την ολοκλήρωση των εργασιών κατά την

παράδοση – παραλαβή του έργου και δεν αποκατασταθούν κατά τα αναφερόμενα στις σχετικές

συμβάσεις έργου, ο Δωρεοδόχος δύναται να καταστεί εκδοχέας της Δωρήτριας στο σύνολο των

δικαιωμάτων και απαιτήσεων του, προκειμένου να κινήσει αυτός (ο Δωρεοδόχος) όλες τις σχετικές

δικαστικές και εξώδικες διαδικασίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία, η δε

Δωρήτρια δεσμεύεται να τον συνδράμει σχετικώς σε αυτές.

6. Ο Δωρεοδόχος έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στις συμβάσεις έργου ή/και προμήθειας ή/και

παροχής υπηρεσιών που υπογράφονται στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας δωρεάς για

ενημερωτικούς και μόνο λόγους.

Άρθρο 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΥ.

1. Ο Δωρεοδόχος αναλαμβάνει την ευθύνη να επιτρέψει στη Δωρήτρια και στους Εργολάβους την

πρόσβαση και την χρήση του χώρου όπου καθ’ υπόδειξή του, θα παρασχεθούν οι εργασίες, για τους

σκοπούς της παρούσας Σύμβασης και για όσο διάστημα απαιτηθεί.

2. Ο Δωρεοδόχος υποχρεούται να παρέχει κάθε διοικητική ή άλλη συνδρομή προς τη Δωρήτρια και

τον/τους Εργολάβο/βους για την εκτέλεση των εργασιών, τη χορήγηση τυχόν αδειών και εγκρίσεων

και γενικά να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για την ολοκλήρωση της δωρεάς.

3. Ο Δωρεοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει την έγγραφη αποδοχή της εν λόγω

δωρεάς, η οποία  ρητά συμφωνείται ότι πραγματοποιείται υπό την αίρεση της προσκόμισης του

ανωτέρω εγγράφου.

Άρθρο 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΩΡΗΤΡΙΑΣ.

Η Δωρήτρια υποχρεούται να καλύψει το σύνολο του κόστους των δωρούμενων εργασιών, μέχρι του

ύψους του προϋπολογιζόμενου ποσού, χωρίς ουδεμία συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου ή

Ευρωπαϊκών πόρων και χωρίς κανενός είδους αντάλλαγμα εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.

Άρθρο 6. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.

1. Η Σύμβαση λύεται με την κοινοποίηση της καταγγελίας της, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις

της επόμενης παραγράφου.

2. Με την  επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων της παρούσας, η παραβίαση από οποιοδήποτε μέρος,

όρου της Σύμβασης, που όλοι συνομολογούνται ως ουσιώδεις, δίδει το δικαίωμα στον
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αντισυμβαλλόμενο, να καταγγείλει αυτή. Αν η δωρεά έχει εν μέρει ολοκληρωθεί, οι υπηρεσίες

παραδίδονται στον Δωρεοδόχο στο στάδιο που ευρίσκονται και οι γενόμενες δαπάνες δεν

αναζητώνται.

3. Η Σύμβαση επίσης λύεται από τη Δωρήτρια αν καταστεί αδύνατη ή εξόχως δυσχερής η εκτέλεσή

της, λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του

Δωρεοδόχου. Η περίπτωση της ανωτέρας βίας αναλύεται στο επόμενο άρθρο.

4.  Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Δωρήτρια δικαιούται να λύσει τη Σύμβαση μερικώς ή ολικώς, με

μονομερή έγγραφη δήλωσή του προς το Δωρεοδόχο η οποία θα αναφέρει τους λόγους λύσης. Η λύση

της Σύμβασης επέρχεται αν, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη λήψη της ανωτέρω δήλωσης, ο

Δωρεοδόχος δεν προβεί στις κατάλληλες ενέργειες προς θεραπεία των συγκεκριμένων πράξεων ή

παραλείψεων.

Άρθρο 7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ.

Η Δωρήτρια δε φέρει ευθύνη αν η εκτέλεση της δωρεάς ή η ολοκλήρωση αυτής καταστεί αδύνατη εκ

λόγων ανωτέρας βίας. Εξυπακούεται ότι, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία,

αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Εάν οι λόγοι ανωτέρας βίας διαρκέσουν πέραν του

ενός έτους, η Δωρήτρια δύναται να λύσει αζημίως την παρούσα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται

το β’ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6.

Άρθρο 8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ των Μερών περί την ερμηνεία ή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία δεν μπορεί

να διευθετηθεί εξωδίκως εντός 1 μηνός από την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενός Μέρους προς

το άλλο, θα επιλύεται αποκλειστικά και οριστικά από τα Πολιτικά Δικαστήρια της Αθήνας.

Άρθρο 9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ.

Η παρούσα Δωρεά απαλλάσσεται από φόρο δωρεών, τέλη χαρτοσήμου και ΦΠΑ, σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 3Α παρ.  3  ν.  4182/2013  και  των άρθρων 2  παρ.  1α)  και 27  περ.  ιστ)  ν.

2859/2000.

Άρθρο 10. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

1. Κάθε τροποποίηση όρου της παρούσας, που είναι στο σύνολό τους ουσιώδεις,  μπορεί να

συμφωνηθεί από τα Μέρη μόνο εγγράφως και από κοινού.
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2. Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή η καθυστέρηση οποιουδήποτε των Μερών να ασκήσει τα

νόμιμα ή τα συμβατικά δικαιώματά του δεν θα μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από τα

δικαιώματα αυτά.

3. Η Δωρεά εργασιών που αναλαμβάνεται με την παρούσα συνιστά δωρεά σε είδος υπό την έννοια

του ότι δωρίζεται το τελικό αποτέλεσμα και συνεπώς δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 3α

παράγραφος 1 και 2 του Ν.4182/2013.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) πρωτότυπα, όσα και τα Μέρη - και -

αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και έγινε κατανοητή και αποδεκτή από τους εκπροσώπους αυτών,

υπογράφεται όπως ακολουθεί:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,

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

ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα

Αρ. Απόφ.: 208/2022

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 «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/11.07.2022

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

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

φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών

Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’

και β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα,

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

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

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

προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου,

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

έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση

του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής»

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή:

1. Της με αριθμ. πρωτοκόλλου 43582/2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά τη

χρηματοδότηση ποσού 328.456,44 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών λόγω επιβάρυνσης από την

αύξηση του ενεργειακού κόστους.

2. Της με αριθμ. πρωτοκόλλου 45692/2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την

κατανομή πίστωσης από τους ΚΑΠ ποσού 76.000,00  €  για την επισκευή και συντήρηση σχολικών

κτιρίων.

3. Της με αριθμ. πρωτοκόλλου 45762/2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την

Z’ απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 233.163,52 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

4. Της με αριθμ. πρωτοκόλλου 45684/2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την

4η, 5η και 6η απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 51.330,00 € για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης

έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

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 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 21.04.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 41 από 82

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την αποδοχή της  με αριθμ.  πρωτοκόλλου 43582/2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών,

που αφορά τη χρηματοδότηση ποσού 328.456,44  €  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών λόγω

επιβάρυνσης από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

 2. Την αποδοχή της  με αριθμ.  πρωτοκόλλου 45692/2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών,

που αφορά την κατανομή πίστωσης από τους ΚΑΠ ποσού 76.000,00 € για την επισκευή και συντήρηση

σχολικών κτιρίων.

3. Την αποδοχή της με αριθμ. πρωτοκόλλου 45762/2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που

αφορά την  Z’  απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 233.163,52 €  για την κάλυψη λειτουργικών

δαπανών.

4. Την αποδοχή της με αριθμ. πρωτοκόλλου 45684/2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που

αφορά την 4η, 5η και 6η απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 51.330,00 € για την κάλυψη δαπανών

εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την εκπροσώπηση του Δημάρχου

Λαυρεωτικής σε διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση με στοιχεία ΑΒΜ ΑΔ21-192 ενώπιον του

Πταισματοδικείου Λαυρίου, για φερόμενη πράξη τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων

του, με ταυτόχρονη κατάθεση υπομνήματος

Αρ. Απόφ.: 209/2022

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 «ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την εκπροσώπηση του Δημάρχου

Λαυρεωτικής σε διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση με στοιχεία ΑΒΜ ΑΔ21-192 ενώπιον του

Πταισματοδικείου Λαυρίου, για φερόμενη πράξη τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του,

με ταυτόχρονη κατάθεση υπομνήματος», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

Στις 17 Ιουνίου 2022 και με αριθμ. πρωτ:9316/17.06.2022 κοινοποιήθηκε στο Δήμο

Λαυρεωτικής κλήση από την Πταισματοδίκη Λαυρίου,  με την οποία καλείται ο Δήμαρχος

Λαυρεωτικής σε προκαταρκτική εξέταση ως ύποπτος για την τέλεση της φερόμενης πράξεως της

παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και παρεμπόδισης αποτροπής κινδύνου στην οδό

Πεντεφούτη στο Μικρολίμανο Κερατέας. Συγκεκριμένα, αφορά ενέργειες για αντικατάσταση του

μικρής διατομής (διαμέτρου 0,80μ.) σωληνωτού αγωγού της οδού Πεντεφούτη, με άλλον επαρκή για

την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων του ρέματος, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Δήμου για
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την οδό, όπως έχει τεθεί από το Τμήμα Υδραυλικών – Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Έργων Π.Ε.

Ανατολικής Αττικής.

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

με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4795/2021,

η Οικονομική Επιτροπή «…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. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν

έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση,

η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν

ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις

περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α’

114)..».

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή από την 1η Ιανουαρίου 2021 στο Δήμο μας δεν υπηρετεί

Νομικός Σύμβουλος με πάγια αντιμισθία,  ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο χειρισμός της

υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών,  κο Γεώργιο Ν.  Κατσαμπέρη,  έναντι του ποσού των 372,00 ευρώ,

σύμφωνα με την κατατεθείσα 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 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

- Τη με στοιχεία ΑΒΜ ΑΔ21-192 προκαταρκτική εξέταση

- Την από 30.06.2022 προσφορά του κου Γ. Ν. Κατσαμπέρη

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει τον ορισμό του Δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Ν. Κατσαμπέρη, με έδρα στην Αθήνα, Λεωφ.

Αλεξάνδρας 100,  με ΑΦΜ 047705341,  Δ.Ο.Υ.  Δ’  Αθηνών,  για την εκπροσώπηση του Δημάρχου

Λαυρεωτικής Δημητρίου Λουκά του Ευαγγέλου, σε διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση με

στοιχεία ΑΒΜ ΑΔ21  -  192  ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαυρίου,  για ενδεχόμενη διάπραξη της

παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και παρεμπόδισης αποτροπής κινδύνου στην οδό

Πεντεφούτη στο Μικρολίμανο Κερατέας, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, με ταυτόχρονη

κατάθεση υπομνήματος.
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Β. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου ορίζεται σε ποσό 300,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%: 72,00 ευρώ), ήτοι

372,00 ευρώ.

Η ανωτέρω αμοιβή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.4194/2013, άρθρο

166,  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)  και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6111  του δημοτικού

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση,  κατά το άρθρο 32  του Ν.4412/2016  για την ανάθεση παροχής

υπηρεσιών έκτακτων δράσεων πυροπροστασίας

Αρ. Απόφ.: 210/2022

             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 «προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,

κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών έκτακτων δράσεων

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

Με την αριθμ. πρωτ: 15806/22.06.2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:

6Φ9Υ46ΝΠΙΘ-1Ο9)  έγινε η κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας στο

πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 26  του Ν.  4662/2020,  όπως ισχύει,  δεκαέξι (16)  Δήμων της

Περιφέρειας Αττικής, μεταξύ των οποίων και του Δήμου Λαυρεωτικής για σαράντα (40) ημέρες από

την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, δηλαδή έως και 01-08-2022.

Με την αριθμ. πρωτ: 42212/24.06.2022 (Ψ7ΔΙ46ΜΤΛ6-ΖΥΡ) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. εγκρίθηκε η

επιχορήγηση του Δήμου Λαυρεωτικής με το ποσό των 140.000,00  ευρώ,  αποκλειστικά για την

εκτέλεση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας.  Οι εργασίες που θα ανατεθούν στο πλαίσιο της

επιχορήγησης αυτής, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 12 Αυγούστου 2022.

Με την υπ’ αριθμ.178/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η αποδοχή της επιχορήγησης και

με την υπ’  αριθμ.  74/2022  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής ψηφίσθηκε η 5η

αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και προστέθηκε ο ΚΑ

δαπανών 70-6262.006 ‘’εργασίες κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας’’, ποσού 140.000,00 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ.1 του Ν.3852/2010, βάσει των οποίων στις αρμοδιότητες του

Δήμου συμπεριλαμβάνεται η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την

τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού και απομάκρυνσης ξηρών χόρτων από τους ιδιοκτήτες,

νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός

πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και
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η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους,  σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των

υπόχρεων. Στις ανωτέρω επιφάνειες συμπεριλαμβάνονται οι κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου

Λαυρεωτικής.

2. Το γεγονός ότι οι δαπάνες πυροπροστασίας δύναται να καλύπτουν τις ακόλουθες δράσεις:

α) δασοκομικούς - φυτοτεχνικούς χειρισμούς προληπτικής απομάκρυνσης μέρους της φυσικής

βλάστησης (εργασίες καθαρισμού)  για μείωση του κινδύνου σε περιοχές όπως,  στη ζώνη μίξης

δασών/πόλεων και οικισμών για λόγους προστασίας των πολεοδομικών συγκροτημάτων από

επερχόμενη δασική πυρκαγιά, σε περιοχές ιδιαίτερης και πολύ υψηλής προστασίας (άλση, πάρκα,

κλπ), εκατέρωθεν (πλευρικά) κατά μήκος του οδικού δικτύου που διέρχεται μέσα από δάση και

δασικές εκτάσεις,

β) απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες σε

περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις,

γ) συντήρηση και βελτίωση βατότητας του υφιστάμενου δασικού οδικού δικτύου,

δ) συντήρηση υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών,

ε) συντήρηση των πυροσβεστικών υδροστομίων

στ)  κάθε έργο ή εργασία που κρίνονται αναγκαία και απορρέουν ως υποχρέωση από το ισχύον

θεσμικό πλαίσιο των φορέων που εμπλέκονται σε δράσεις πρόληψης για την αντιμετώπιση

κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής

Προστασίας που ισχύουν.

3. Το γεγονός ότι στην Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας λαμβάνονται μέτρα

ορισμένης χρονικής διάρκειας,  αντίστοιχα με εκείνα της κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση

έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

4. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές,

κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, αφού όλες οι εργασίες πρέπει να έχουν

ολοκληρωθεί μέχρι τις 12 Αυγούστου 2022.

Εισηγούμαι την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,

κατά τα άρθρα 32 και 32Α του Ν.4412/2016, προκειμένου να γίνει η ανάθεση παροχής υπηρεσιών

έκτακτων δράσεων πυροπροστασίας (βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου – αποψίλωση

εδάφους, εκθάμνωση με μηχανικά μέσα).

Σύμφωνα με:

1.  Το άρθρο 206,  παρ.1  του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/Α),  δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή

γενικής υπηρεσίας.
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2.  Το άρθρο 72,  παρ.1  του Ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40,  παρ.1  του

Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «….στ) αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη

των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών,

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς

και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους….. ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας

αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού,

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των

περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή

των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016….»

3. Το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/2016 «…γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν

είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές

διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την

αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους

ευθύνη.».

4. Το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4782/2021 «…2. Στις

περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στους

όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο

στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό

όργανο, το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221,

περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το

αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην

περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β’ της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να

ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής….».

5.  Το άρθρο 61  του Ν.3979/2011,  όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1  του άρθρου 117  του

Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020): «1.  Η οικονομική επιτροπή,  μπορεί κατά την κρίση της,  να

αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών

αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων,

καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι

εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής
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καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της

οποίας αυτές παρέχονται.»

6. Την υπ’ αριθμ. 20/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 6ΡΗΝΩΛ1-

ΒΚ5) έγινε η συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο

32Α του Ν. 4412/2016.

Με βάση όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε το αριθμ. πρωτ:

11078/12.07.2022 πρωτογενές αίτημα με θέμα ‘’υπηρεσίες έκτακτων δράσεων πυροπροστασίας

(βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου – αποψίλωση εδάφους, εκθάμνωση με μηχανικά

μέσα)’’, ποσού 139.999,97 ευρώ, το οποίο αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 22REQ010912931, καθώς και την

αριθμ.113/2022 μελέτη.

Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη είναι απαραίτητο να γίνουν οι εξής εργασίες:

Α/Α Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή
μονάδος Δαπάνη

1 Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού
δικτύου με την χρήση φορτωτή (ΜΕ) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 90 760,00 € 68.400,00 €

2 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια
περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m m2 7.947 5,60 € 44.503,20 €

ΣΥΝΟΛΟ 112.903,20 €

Φ.Π.Α. 24% 27.096,77 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 139.999,97 €

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να βρίσκεται στην διάθεση

της υπηρεσίας του Δήμου σε καθημερινή βάση για την φόρτωση και μεταφορά  των  κλαδιών  και

φυτικών υπολειμμάτων από το σύνολο του Δήμου Λαυρεωτικής σύμφωνα με τις υπόδειξης της

επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  Για την βελτίωση βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου θα κάνει

αποψίλωση του εδάφους με κατάλληλα μηχανήματα ήτοι φορτωτή ΜΕ καθώς και  εκθάμνωση

εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m με την χρήση κατάλληλου καταστροφέα.

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

σχετικά με:

1. την έγκριση της υπ’ αριθμ.113/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

2. την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση

3. την έγκριση των όρων της πρόσκλησης και τους Οικονομικούς Φορείς στους οποίους θα

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου 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 32, παρ.2, περ. γ και του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016

- την αριθμ. πρωτ: 15806/22.06.2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

(ΑΔΑ: 6Φ9Υ46ΝΠΙΘ-1Ο9)

- την αριθμ. πρωτ: 42212/24.06.2022 (Ψ7ΔΙ46ΜΤΛ6-ΖΥΡ) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.

- το αριθμ. πρωτ: 11078/12.07.2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

- την υπ’ αριθμ.113/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

- το γεγονός ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε απρόβλεπτα γεγονότα και

δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές ή με διαπραγμάτευση

διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, διότι αυτό θα επέφερε ακόμα μεγαλύτερη

καθυστέρηση στην αποκατάσταση των ζημιών

- το γεγονός ότι οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης, σε καμία περίπτωση εκ της φύσεως

τους,  δεν απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού ή αμέλειας ή καθ’  οιονδήποτε τρόπο από

ευθύνη του Δήμου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την έγκριση της υπ’  αριθμ.113/2022  μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  με τίτλο

‘’υπηρεσίες έκτακτων δράσεων πυροπροστασίας (βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου –

αποψίλωση εδάφους, εκθάμνωση με μηχανικά μέσα)’’, προϋπολογισμού δαπάνης 139.999,97 ευρώ,

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Β. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών από το υπάρχον προσωπικό του

Δήμου Λαυρεωτικής και εγκρίνει την ανάθεση αυτών σε ιδιώτη.

Γ. Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω

κατεπείγοντος (άρθρο 32  παρ.  2γ του Ν.  4412/2016),  για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο

«υπηρεσίες έκτακτων δράσεων πυροπροστασίας (βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου –

αποψίλωση εδάφους,  εκθάμνωση με μηχανικά μέσα»,  με την αποστολή πρόσκλησης προς τον

Οικονομικό Φορέα ‘’ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’, με το διακριτικό τίτλο ‘’GREEN CONSTRUCTION’’,

με έδρα Αραπάκη 56, Καλλιθέα, με ΑΦΜ 998256075, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.

Δ. Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ως εξής:

Άρθρο 1 - Στοιχεία Διαδικασίας – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί

1.1. Στοιχεία Διαδικασίας – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Υπηρεσίες έκτακτων δράσεων πυροπροστασίας
(βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου –
αποψίλωση εδάφους, εκθάμνωση με μηχανικά μέσα)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

CPV :

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

90610000-6

Υπουργείο Εσωτερικών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
112.903,20 € πλέον ΦΠΑ 24% =

 139.999,97 €

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά, βάσει μόνο τιμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ……./07/2022

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής

(Κουντουριώτη 1, Λαύριο)

1.2.  Αναθέτουσα Αρχή

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1

Πόλη ΛΑΥΡΙΟ

Ταχυδρομικός Κωδικός 195 00

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL305

Τηλέφωνο 2292 3 20147

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο nitsa@lavrio.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Γαϊτανιώ Μαργαρίτη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lavreotiki.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Μη Κυβερνητική Αναθέτουσα Αρχή
Υποτομέας Ο.Τ.Α.
Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού

Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Φορέων Υλοποίησης Υπηρεσίας Δήμος Λαυρεωτικής

1.3. Στοιχεία διαδικασίας – Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
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Η διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης είναι η διαπραγμάτευση χωρίς την προηγούμενη

δημοσίευση προκήρυξης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4412/2016 όπως

ισχύει.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής προσφεύγει στην ως άνω διαδικασία, σύμφωνα με την αριθμ…../2022

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για τους εξής λόγους:

Ø Με την αριθμ. πρωτ: 15806/22.06.2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

(ΑΔΑ: 6Φ9Υ46ΝΠΙΘ-1Ο9)  έγινε η κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας

στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 26  του Ν.  4662/2020,  όπως ισχύει,  δεκαέξι (16)  Δήμων της

Περιφέρειας Αττικής, μεταξύ των οποίων και του Δήμου Λαυρεωτικής για σαράντα (40) ημέρες από

την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, δηλαδή έως και 01-08-2022.

Ø Στην Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας λαμβάνονται μέτρα ορισμένης

χρονικής διάρκειας, αντίστοιχα με εκείνα της κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Πολιτικής Προστασίας.

Ø Με την αριθμ. πρωτ: 42212/24.06.2022 (Ψ7ΔΙ46ΜΤΛ6-ΖΥΡ) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. εγκρίθηκε η

επιχορήγηση του Δήμου Λαυρεωτικής με το ποσό των 140.000,00 ευρώ, αποκλειστικά για την

εκτέλεση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας. Οι εργασίες που θα ανατεθούν στο πλαίσιο της

επιχορήγησης αυτής, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 12 Αυγούστου 2022.

Ø Δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, αφού όλες οι εργασίες πρέπει να έχουν

ολοκληρωθεί μέχρι τις 12 Αυγούστου 2022.

Η εκτιμώμενη δαπάνη για την σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των

εξήντα χιλιάδων (112.903,20 €) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 70-6262.006 ου προϋπολογισμού

του Δήμου του οικονομικού έτους 2022.

Χρηματοδότηση: ποσό 140.000 ευρώ, αποκλειστικά για την εκτέλεση προληπτικών δράσεων

πυροπροστασίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 42212/24.06.2022 (Ψ7ΔΙ46ΜΤΛ6-ΖΥΡ) απόφαση ΥΠ.ΕΣ..

Άρθρο 2 – Αντικείμενο σύμβασης

Ο Δήμος Λαυρεωτικής,  με έδρα το Λαύριο (Κουντουριώτη 1) καλεί με την παρούσα τους

ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά, σύμφωνα με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης του

άρθρου 32  παρ.  2  περ.  γ’  του ν.  4412/2016  για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών,  με

αντικείμενο «Υπηρεσίες έκτακτων δράσεων πυροπροστασίας (βελτίωση βατότητας αγροτικού

οδικού δικτύου – αποψίλωση εδάφους, εκθάμνωση με μηχανικά μέσα)».
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Η περιγραφή του αντικειμένου και ο ακριβής τρόπος εκτέλεσής του αναλύεται στην Τεχνική Μελέτη

που εκπονήθηκε για την ανάθεση της σύμβασης, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί

αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 3 – Εφαρμοστέα Νομοθεσία

· Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και

ειδικότερα του άρθρου 32, παρ.2γ και του άρθρου 32Α

· Οι διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

· Οι διατάξεις του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

· Οι διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

· Το αριθμ. πρωτ: 11078/12.07.2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με

θέμα «Υπηρεσίες έκτακτων δράσεων πυροπροστασίας (βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού

δικτύου – αποψίλωση εδάφους, εκθάμνωση με μηχανικά μέσα)»,  το οποίο αναρτήθηκε στο

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22REQ010912931

· Η υπ’ αριθμ.113/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο Υπηρεσίες έκτακτων

δράσεων πυροπροστασίας (βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου – αποψίλωση

εδάφους, εκθάμνωση με μηχανικά μέσα), προϋπολογισμού δαπάνης 139.999,97ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

· Η αριθμ.  Α-    /2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και η αριθμ.  πρωτ:    /…..2022 πράξη –

βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

· Η υπ’ αριθμ.   ../2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία έγινε

η συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του

άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016

· Η υπ’ αριθμ……../2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

αποφασίσθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση

Άρθρο 4 – Έγγραφα της σύμβασης - Δημοσιότητα

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, τα τεύχη της παρούσας διαδικασίας καθίστανται συμβατικά τεύχη

και είναι τα ακόλουθα:

Η παρούσα Πρόσκληση με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της.

Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
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Άρθρο 5 - Γλώσσα Διαδικασίας

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα.

Κάθε έγγραφο ή απόφαση που εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή και σχετίζεται με την παρούσα

διαδικασία, καθώς και τυχόν προσφυγές που υποβάλλονται, συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα

και μόνον.

Η προσφορά οικονομικού φορέα και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία και αποδεικτικά έγγραφα

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική

γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν

να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Ενημερωτικά

και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο που υποβάλλονται σε

οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, εκτός της αγγλικής, θα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στην

ελληνική.

Άρθρο 6 – Αρχές που διέπουν την σύναψη της σύμβασης

Ο ανάδοχος δεσμεύεται για τα παρακάτω :

Α) Ότι θα τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις

της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με ο, τι ισχύει

βάσει του Δικαίου της Ένωσης, της Ελληνικής Νομοθεσίας, τις συλλογικές συμβάσεις, διεθνείς

διατάξεις του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως απαριθμούνται στο

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Β) Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διαδικασία ανάθεσης και κατά

το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης.

Γ) Θα λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την διαφύλαξη εμπιστευτικών πληροφοριών που θα

περιέλθουν σε γνώση του.

Άρθρο 7 - Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Στον παρόντα διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής, έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία

νομίμως έχουν την ικανότητα παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται ανωτέρω (CPV 90610000-6).

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Άρθρο 8– Περιεχόμενο Προσφοράς
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Η προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. Δεν επιτρέπονται

εναλλακτικές προσφορές.

Η προσφορά υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα ή από νομίμως

εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο.

Στον φάκελο προσφοράς θα περιέχονται:

(1) ένας (υπο)φάκελος κλειστός, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», με τα κάτωθι

δικαιολογητικά:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή,  ελλείψει αυτού,  ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι

προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. (Η υποχρέωση

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό).

- Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό

ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

- Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής

ασφάλισης πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ

- Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής

ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα

αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει

εισφορές

- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

- Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή

δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται

επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.  περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης

λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών

- Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί

και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων

i)  για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,  στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και
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τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης , το οποίο

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii)  Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή

του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα,  κλπ.,  ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να

ισχύουν κατά την υποβολή τους.

(2) ένας (υπο)φάκελος σφραγισμένος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», στον οποίο θα

περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην αριθμ.152/2021 μελέτη της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

(3) ένας (υπο)φάκελος σφραγισμένος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016).

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Λαυρεωτικής.

Πριν την υπογραφή της σύμβαση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Λαυρεωτικής, ποσού 4.516,13 ευρώ (ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης

αξίας της σύμβασης).

8.1. Χρόνος υποβολής της προσφοράς

Η προσφορά υποβάλλεται από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς,  σύμφωνα με όσα κατωτέρω

ορίζονται,  στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, έως την ……………. και ώρα …….

8.2. Χρόνος ισχύος προσφοράς

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δεσμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστημα

εκατόν είκοσι (120) ημερών και προς τούτο θα πρέπει να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στον

φάκελο Τεχνικής προσφοράς του.

Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την

Αναθέτουσα Αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την

προβλεπόμενη παραπάνω αρχική διάρκεια.
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8.3 Λόγοι απόρριψης προσφοράς

Η Αναθέτουσα Αρχή κατά το στάδιο ελέγχου και αξιολόγησης της προσφοράς οικονομικού φορέα,

μπορεί να απορρίψει την υποβληθείσα προσφορά στις παρακάτω περιπτώσεις :

α) αν δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τον τρόπο και το περιεχόμενο που

προβλέπεται στην παρούσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα.

β) αν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν συμπληρωθεί και διορθωθεί,

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.

γ) αν παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την παρούσα και

αποκλίσεις ως προς τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

δ) εάν τίθεται όρος αναπροσαρμογής.

Άρθρο 9 – Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης – Αποσφράγιση φακέλων προσφορών

Αποσφράγιση φακέλων προσφορών: Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προβαίνει σε μία συνεδρίαση

(σε ημέρα και ώρα που θα καθορίσει η ίδια) για την αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς των

οικονομικών φορέων δηλαδή, στην αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

και «Τεχνική Προσφορά» και αμέσως μετά αντιστοίχως στην αποσφράγιση του (υπό)φακέλου

«Οικονομική Προσφορά». Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει οικονομικό φορέα να συμπληρώσει

ή να διευκρινίσει τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς του, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Μετά τον έλεγχο των φακέλων προσφορών, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο

εισηγείται αιτιολογημένα προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής, την αποδοχή ή

απόρριψή της προσφοράς. Εάν η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο

της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να εξηγήσει την τιμή ή το

κόστος που προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.  Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88  και 89  ν.

4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Σε περίπτωση κλήρωσης γίνεται

ενώπιον της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις

ισότιμες προσφορές.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής απόφαση, με την οποία

είτε επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» -
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«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της

διαδικασίας διαπραγμάτευσης, είτε απορρίπτεται το ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής.

Η απόφαση κοινοποιείται μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης

των προσφορών σε κάθε προσφέροντα, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016.

Κατά της ανωτέρω απόφασης  χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του

ν.  4412/2016  η υποβολή της οποίας δεν δύναται να αναστείλει την υπογραφή και εκτέλεση της

σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 364 παρ. 1 και 2α του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Άρθρο 10 – Σύναψη σύμβασης

Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό

ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν.4412/2016.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον

ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15)

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα

με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην

τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος,

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η

ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5

της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει

αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και

198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού

εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης

κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή

αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του

συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση

ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

11. Λόγοι αποκλεισμού

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον

συντρέχει στο πρόσωπό του ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
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1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους

λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου

εγκλήματος(ΕΕ L300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C195

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ

L192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του

οικονομικού φορέα, γ)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία

κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της

13ης Ιουνίου 2002,  για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L164 της 22.6.2002,  σ.  3)  ή ηθική

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες και τη

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L101

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τους

διαχειριστές.
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου.

2 Εάν η αναθέτουσα αρχή:

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και

δεσμευτική ισχύ.

3 Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο

και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ του άρθρου 11.2 δεν θεωρείται ότι

έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε

δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Οι περ. α΄ και β΄ του άρθρου 11.2 παύουν να εφαρμόζονται

όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την

καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
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(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο

48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,  έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε

αμφιβολία την ακεραιότητά του.

5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
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παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων

παραγράφων.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της

παραγράφου 11.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με

αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 11.4 στα τρία (3) έτη από την

ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

6. Οικονομικός φορέας, που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους

11.1 και 11.2α και 11.4, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από

τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν

μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του

ν. 4412/2016.

8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του

ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία

σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Άρθρο 12 – Προδικαστικές Προσφυγές

Ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 345 επομ. του ν. 4412/2016.

Άρθρο 13 – Ματαίωση διαδικασίας

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού σύμφωνα

με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 14 – Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

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

σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 15 – Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου – Ποινικές Ρήτρες

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο για τους λόγους και σύμφωνα με

όσα ορίζονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Παράλληλα, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιβάλλει, σε

περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσής της, ή καθυστέρησης ολοκλήρωσης της παροχής των ανωτέρω

περιγραφόμενων υπηρεσιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, ποινικές ρήτρες εις βάρος του,

σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του άρθρου 218 ν. 4412/2016.

Άρθρο 16 – Καταγγελία σύμβασης

1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για

ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

2. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε

ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις

νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να

αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

3.  Εάν η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση κατά την έννοια του άρθρου 132  του ν.

4412/2016 και θα απαιτούνταν η διαδικασία σύναψης νέας σύμβασης.

Άρθρο 17 – Τρόπος Πληρωμής

Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ με την ολοκλήρωση παροχής

των περιγραφόμενων στην μελέτη υπηρεσιών και την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου στο

σύνολό του.

Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 καθώς και

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν την

πληρωμή.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις :
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α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων (άρθρο 7 του Ν.4912/2022)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται

επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

Οι ανωτέρω αναφερόμενες κρατήσεις θα προσαρμοστούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.

4912/2022, εφόσον τεθεί σε ισχύ η κατάργηση των Άρθρων 1-10 του Ν. 4013/2011.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού

Άρθρο 16 – Υπεργολαβία

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω ανάθεσης τμήματος ή

τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους.  Η τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 18  του ν.

4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κύριου αναδόχου.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο κύριος ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή

με τα πλήρη στοιχεία υπεργολάβων, καθώς και για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων αυτών.

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας με υπεργολάβο, ο κύριος ανάδοχος, οφείλει αφ’ ενός, να

ενημερώσει σχετικά την αναθέτουσα αρχή και αφ’ ετέρου να διασφαλίσει με κάθε πρόσφορο τρόπο

την ομαλή εκτέλεση του τμήματος της σύμβασης από τον ίδιο ή από νέο υπεργολάβο.

Άρθρο 17 – Παρακολούθηση – Παράδοση αντικειμένου σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της αναθέτουσας αρχής

και του αναδόχου και η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα διενεργηθεί από την αρμόδια

Επιτροπή η οποία θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  για όλα τα ζητήματα που

αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων

του αναδόχου,  στη λήψη μέτρων για τη μη τήρηση των όρων της σύμβασης,  καθώς και κάθε

τροποποίηση ή παράταση της συμβατικής διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο18– Διάρκεια σύμβασης
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Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, θα

είναι όχι πέραν τις 12ης Αυγούστου 2022.

Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει όλες τις συμβατικές

του υποχρεώσεις που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών, όπως ανωτέρω περιγράφονται.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 100% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν

οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή / και σε περίπτωση που

δεν έχει ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς

να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια,

χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται

έκπτωτος.

Άρθρο 19 – Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, οι όροι

της παρούσας Πρόσκλησης, των παραρτημάτων της και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2022 της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής

(Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.)

Αρ. Απόφ.: 211/2022

             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 «έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της

Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.)» έθεσε υπόψη

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως,  προκειμένου να μη

δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας,  αφού με την υπό έγκριση

αναμόρφωση ενισχύονται ΚΑ δαπανών που αφορούν εργοδοτικές εισφορές και αμοιβές

προσωπικού.

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».
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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:

- Την υπ’  αριθμ.  101/2021  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.,  με την

οποία ψηφίσθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022, γενικού συνόλου εσόδων –

εξόδων εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων, εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών

(966.685,36€).

- Την υπ’ αριθμ. 331/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η υπ΄αριθμ.101/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης

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

- Την υπ’ αριθμ.12/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

έγινε η έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. οικονομικού έτους 2022

- Την υπ’ αριθμ.125/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

έγινε η έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. οικονομικού έτους 2022

- Την υπ’  αριθμ.  114/2022  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.,  με την

οποία ψηφίσθηκε η 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Εταιρείας οικονομικού έτους 2022, με

τις κάτωθι μεταβολές:

Στο σκέλος των εσόδων

1) Ο κωδικός 54.04.00.0000 «Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών» ενισχύεται κατά

3.500,00 € και από 8.500,00 €, διαμορφώνεται στα 12.000,00 €.

2) Ο κωδικός 54.09.12.0000 «Φόρος υπεργολάβων 3%» ενισχύεται κατά 4.000,00  €  και από

4.000,00 €, διαμορφώνεται στα 8.000,00 €.

3) Ο κωδικός 54.09.16.0000 «Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων» ενισχύεται κατά 18.300,00 € και από

26.700,00 €, διαμορφώνεται στα 45.000,00 €.

4) Ο κωδικός 75.04.00.0003 «Έσοδα από ενοικίαση εδαφικών εκτάσεων» ενισχύεται κατά

460.000,00 € και από 500.000,00 €, διαμορφώνεται στα 960.000,00 €.

Στο σκέλος των εξόδων

1) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 10.00.00.000 «Ακίνητα -Οικόπεδα» και ενισχύεται κατά

75.000,00 €.

2) Ο κωδικός 13.02.00.0000 «Αυτοκίνητα-Φορτηγά» ενισχύεται κατά 12.000,00 € και από 40.000,00

€ διαμορφώνεται στα 52.000,00 €,
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3) Ο κωδικός 14.09.05.1024 «Λοιπός εξοπλισμός καθίσματα ,παγκάκια ΦΠΑ 24%» ενισχύεται κατά

5.500,00 € και από 10.000,00 € διαμορφώνεται στα 15.500,00 €,

4) Ο κωδικός 14.09.05.1124 «Λοιπός εξοπλισμός ομπρέλες, ξαπλώστρες ΦΠΑ24%» ενισχύεται

κατά 5.500,00 € και από 10.000,00 € διαμορφώνεται στα 15.500,00 €,

5) Ο κωδικός 14.09.05.1224 «Λοιπός εξοπλισμός ξύλινες αλλαξιέρες ΦΠΑ 24%» ενισχύεται κατά

5.500,00 € και από 10.000,00 € διαμορφώνεται στα 15.500,00 €,

6) Ο κωδικός 14.09.05.1324 «Λοιπός εξοπλισμός ξύλινοι κάδοι απορριμμάτων ΦΠΑ24%»

ενισχύεται κατά 5.500,00 € και από 10.000,00 € διαμορφώνεται στα 15.500,00 €,

7) Ο κωδικός 25.05.60.0001 «Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης κοινοχρήστων χωρών (φυτά κ.τ.λ.)

Κοινότητας Κερατέας» ενισχύεται κατά 4.000,00€ και από 8.000,00 € διαμορφώνεται στα

12.000,00 €,

8) Ο κωδικός 25.05.60.0002 «Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης κοινοχρήστων χωρών (φυτά κ.τ.λ.)

Κοινότητας Λαυρίου%» ενισχύεται κατά 4.000,00  €  και από 8.000,00  €  διαμορφώνεται στα

12.000,00 €,

9) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 25.05.62.0001 «Προμήθεια σκυροδέματος για επισκευή

κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων  Κοινότητας Κερατέας» και ενισχύεται κατά 30.000,00 €.

10) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 25.05.62.0002 «Προμήθεια σκυροδέματος για επισκευή

κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων  Κοινότητας Λαυρίου» και ενισχύεται κατά 30.000,00 €.

11) Ο κωδικός 25.10.00.0000 «Μικρά εργαλεία -αγορές χρήσης» ενισχύεται κατά 15.000,00 € και

από 15.000,00 € διαμορφώνεται στα 30.000,00 €,

12) Ο κωδικός 53.98.00.0002 «ΟΑΕΔ 1%» ενισχύεται κατά 3.000,00 € και από 1.000,00 €

διαμορφώνεται στα 4.000,00 €,

13) Ο κωδικός 53.98.00.0004 «Εισφορά αλληλεγγύης» ενισχύεται κατά 1.000,00€ και από 1.000,00

€, διαμορφώνεται στα 2.000,00 €.

14) Ο κωδικός 54.03.00.0000 «Φόρος μισθωτών υπηρεσιών» ενισχύεται κατά 3.000,00 €  και από

1.000,00 € διαμορφώνεται στα 4.000,00 €,

15) Ο κωδικός 54.04.00.0000 «Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών» ενισχύεται κατά

3.500,00 € και από 8.500,00 € διαμορφώνεται στα 12.000,00 €,

16) Ο κωδικός 54.09.00.9999 «ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤ.ΟΓΑ ΚΤΛ)» ενισχύεται

κατά 1.000,00 € και από 1.500,00 € διαμορφώνεται στα 2.500,00 €,

17) Ο κωδικός 54.09.12.0000 «Φόρος υπεργολάβων 3%» ενισχύεται κατά 4.000,00 € και από

4.000,00 € διαμορφώνεται στα 8.000,00€,

18) Ο κωδικός 54.09.16.0000 «Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων» ενισχύεται κατά 18.300,00 € και από

26.700,00 € διαμορφώνεται στα 45.000,00 €,



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 65 από 82

19) Ο κωδικός 60.01.02.0000 «Αμοιβές έκτακτου προσωπικου %» ενισχύεται κατά 15.000,00 € και

από 20.000,00 € διαμορφώνεται στα 35.000,00 €,

20) Ο κωδικός 60.01.03.0000 «Αμοιβές προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΘΕΣΕΩΝ» ενισχύεται κατά 2.500,00 € και από 7.500,00 € διαμορφώνεται στα 10.000,00 €,

21) Ο κωδικός 60.04.01.0000 «Ι.Κ.Α εργοδ. Εισφορές έκτακτου προσωπικού» ενισχύεται κατά

3.000,00 € και από 7.000,00 € διαμορφώνεται στα 10.000,00 €,

22) Ο κωδικός 60.04.03.0000 «Ι.Κ.Α εργοδ. Εισφορές προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ» ενισχύεται κατά 1.000,00€ και από 4.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €,

23) Ο κωδικός 60.06.00.0000 «Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού» ενισχύεται κατά

13.000,00 € και από 15.000,00 € διαμορφώνεται στα 28.000,00 €,

24) Ο κωδικός 60.07.00.0000 «Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού»

ενισχύεται κατά 9.000,00 € και από 1.000,00 € διαμορφώνεται στα 10.000,00 €,

25) Ο κωδικός 61.00.01.0000 «Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (με παρακρ.)» ενισχύεται κατά

8.000,00 € και από 2.000,00 € διαμορφώνεται στα 10.000,00 €,

26) Ο κωδικός 61.00.02.0000 «Αμοιβές και έξοδα τεχνικών απαλλασσόμενο (με παρακρ.)»

ενισχύεται κατά 18.000,00 € και από 2.000,00 € διαμορφώνεται στα 20.000,00 €,

27) Ο κωδικός 61.00.99.0001 «Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ απαλλασσόμενο» ενισχύεται

κατά 5.000,00 € και από 30.000,00 € διαμορφώνεται στα 35.000,00 €,

28) Ο κωδικός 61.80.00.0001 «Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

ενισχύεται κατά 5.000,00 € και από 30.000,00 € διαμορφώνεται στα 35.000,00 €,

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

ενισχύεται κατά 5.000,00 € και από 30.000,00 € διαμορφώνεται στα 35.000,00 €,

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

ενισχύεται κατά 5.000,00 € και από 30.000,00 € διαμορφώνεται στα 35.000,00 €,

31) Ο κωδικός 61.80.01.0002 «Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ»

ενισχύεται κατά 5.000,00 € και από 30.000,00 € διαμορφώνεται στα 35.000,00 €,

32) Ο κωδικός 61.80.00.0003 «Δαπάνες Συντήρησης  χώρων ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» ενισχύεται

κατά 5.000,00 € και από 30.000,00 € διαμορφώνεται στα 35.000,00 €,

33) Ο κωδικός 62.04.31.0000 «Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων, γαιών» ενισχύεται κατά 12.000,00

€ και από 8.000,00 € διαμορφώνεται στα 20.000,00 €,

34) Ο κωδικός 62.05.53.0000 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» ενισχύεται κατά 3.000,00 € και

από 2.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €,

35) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 62.07.62.0001 «Δαπάνες διαμόρφωσης και συντήρησης

παραχωρούμενων εδαφικών εκτάσεων για προσωρινή εναπόθεση ανεμογεννητριών» και
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ενισχύεται κατά 36.200,00 €.

36) Ο κωδικός 62.07.65.0000 «Επισκευές και συντηρήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού»

ενισχύεται κατά 13.000,00 € και από 7.000,00 € διαμορφώνεται στα 20.000,00 €,

37) Ο κωδικός 63.03.01.0000 «Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγών» ενισχύεται κατά 750,00

€ και από 450,00 € διαμορφώνεται στα 1.200,00 €,

38) Ο κωδικός 64.01.00.0000 «Έξοδα μετακινήσεων- ταξιδίων» ενισχύεται κατά 1.000,00 € και από

5.000,00 € διαμορφώνεται στα 6.000,00 €,

39) Ο κωδικός 64.02.00.0000 «Έξοδα προβολής και διαφήμισης» ενισχύεται κατά 15.000,00 € και

από 20.000,00 € διαμορφώνεται στα 35.000,00 €,

40) Ο κωδικός 64.07.03.0024 «Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Φ.Π.Α. Διοίκηση 24%»

ενισχύεται κατά 4.500,00 € και από 8.000,00 € διαμορφώνεται στα 12.500,00 €,

41) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 64.08.00.0024 «Υλικά καθαριότητας -Είδη καθαρισμού»

και ενισχύεται κατά 28.000,00 €.

42) Ο κωδικός 64.07.04.0065 «Αγορές βιβλίων Φ.Π.Α. διοίκηση 6,5%» ενισχύεται κατά 550,00 € και

από 1.000,00 € διαμορφώνεται στα 1.550,00 €,

43) Ο κωδικός 64.09.01.0024 «Έξοδα δημοσιεύσεων Φ.Π.Α.  24%» ενισχύεται κατά 8.000,00 € και

από 2.000,00 € διαμορφώνεται στα 10.000,00 €,

44) Ο κωδικός 64.98.02.0700 «Δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργ.Φ.Π.Α. απαλλασσόμενο»

ενισχύεται κατά 1.000,00 € και από 4.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €,

45) Ο κωδικός 64.98.99.0000 «Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24%» ενισχύεται κατά 10.000,00 €  και από

10.000,00 € διαμορφώνεται στα 20.000,00 €,

46) Ο κωδικός 65.98.99.0000 «Διάφορα έξοδα τραπεζών» ενισχύεται κατά 2.500,00 € και από

2.500,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €,

47) Ο κωδικός 67.90.00.0000 «Δωρεές-Χορηγίες» ενισχύεται κατά 10.000,00 € και από 30.000,00 €

διαμορφώνεται στα 40.000,00€,

48) Ο κωδικός 81.00.99.0000 «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» ενισχύεται κατά 10.000,00 € και από

10.000,00 € διαμορφώνεται στα 20.000,00 €,

49) Ο κωδικός 82.00.00.0000 «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγούμενων ετών»

ενισχύεται κατά 5.000,00€ και από 75.000,00 € διαμορφώνεται στα 80.000,00 €,

Το γενικό σύνολο των εσόδων-εξόδων διαμορφώνεται στα 1.758.268,58 €.

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή
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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 υπ’ αριθμ. 331/2021, 12/2022 και 125/2022 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Λαυρεωτικής,

- την υπ’ αριθμ. 114/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης

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

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τρίτη (3η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας

Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.) οικονομικού έτους 2022, όπως αυτή εμφανίζεται αναλυτικά

κατωτέρω:
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2021
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2022 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

30.00.00.9999
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ
ΠΕΛΑΤΕΣ (ΠΟΕ) 54.756,45 20.000,00

30.05.00.0000 Προκαταβολές - εγγυήσεις πελατών 18.138,64 0,00
33.13.00.0001 Φορολογικές Απαιτήσεις-Επιστροφές 16.000,00 16.000,00
53.98.00.0002 ΟΑΕΔ 1% 800,00 400,00
53.98.00.0004 Εισφορά αλληλεγγύης 1.000,00 1.000,00
54.03.00.0000 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 250,00 250,00
54.04.00.0000 Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 8.500,00 8.500,00
54.04.02.0000 Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπων αμοιβών τρίτων 150,00 150,00
54.04.02.0001 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών Δ.Σ. 400,00 400,00
54.04.03.0000 Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων 20% 300,00 300,00
54.08.00.0000 Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος 500,00 5.000,00

54.09.00.9999
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(ΧΑΡΤΟΣ.ΟΓΑ ΚΤΛ) 800,00 800,00

54.09.12.0000 Φόρος υπεργολάβων 3% 2.000,00 2.000,00
54.09.16.0000 Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων 12.500,00 17.900,00
54.99.00.0000 Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων 1.000,00 1.000,00

54.99.99.9999
Παρακρατούμενοι Φόροι προηγούμενων
χρήσεων (ΠΟΕ) 4.000,00 2.000,00

55.00.00.0000 Ι.Κ.Α 40.000,00 45.000,00
74.03.00.0000 Έσοδα από επιχορηγήση ΟΑΕΔ 35.000,00 35.000,00

74.03.00.0001
 Επιχορήγηση ενοικίων από το Κράτος λόγω
COVID-19 31.500,00 16.000,00

75.04.00.0003 Εσοδα από ενοικίαση εδαφικών εκτάσεων 193.729,20 250.000,00
75.05.00.0000 Έσοδα μίσθωσης ακινήτου Κακής Θάλασσας 35.050,00 50.000,00

75.05.00.0001
Έσοδα μίσθωσης ακινήτου επί των οδών
…(ΠΑΛΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ)) 13.494,00 26.988,00

75.05.00.0002
Έσοδα μίσθωσης ακινήτου επί της οδου
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΛΙΜΑΝΙ (ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ) 36.298,68 72.597,36

75.05.01.0000 Έσοδα εκμετάλλευσης μουσείων 1.000,00 5.000,00
75.05.01.0001 Έσοδα  εκμετάλλευσης Γεωπάρκου 1.000,00 5.000,00

75.05.01.0002
Έσοδα εκμετάλλευσης ραδιοφωνικού
σταθμού 1.000,00 5.000,00

75.06.00.0001
Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΠΟΥΝΤΑ
ΖΕΖΑ (ΘΕΣΗ Α1-1) 15.800,00 25.050,00

75.06.00.0002 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΠΑΣΣΑ 5.050,00 5.050,00

75.06.00.0003
Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΧΑΡΑΚΑ(ΘΕΣΗ Α2-1) 20.550,00 20.550,00
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75.06.00.0004
Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΧΑΡΑΚΑΣ(ΘΕΣΗ Α2-2) 20.550,00 20.550,00

75.06.00.0005 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 0,00 0,00
75.06.00.0006 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΚΑΠΕ 12.050,00 12.050,00

75.06.00.0007
Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ(ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ) 7.050,00 7.050,00

75.10.11.000 Εσοδα από προιόν δωρεών 5.000,00 5.000,00
76.03.00.0000 Τόκοι καταθέσεων 100,00 100,00
81.01.99.0000 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 5.000,00 5.000,00

ΣΥΝΟΛΑ 600.316,97 686.685,36
99.99.99.9999  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 150.375,83 280.000,00

ΣΥΝΟΛΑ 750.692,80 966.685,36
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ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2021
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2022 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
10.00.00.000 Ακίνητα -Οικόπεδα 0,00 0,00
13.02.00.0000 Αυτοκίνητα-Φορτηγά 7.000,00 30.000,00
14.00.00.0024 Έπιπλα ΦΠΑ 24% 6.000,00 5.000,00

14.03.00.0000
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά
συγκροτήματα 10.000,00 7.000,00

14.09.05.1024
Λοιπός εξοπλισμός καθίσματα ,παγκάκια
ΦΠΑ 24% 3.000,00 8.000,00

14.09.05.1124
Λοιπός εξοπλισμός ομπρέλες,ξαπλώστρες
ΦΠΑ24% 3.000,00 8.000,00

14.09.05.1224
Λοιπός εξοπλισμός ξύλινες αλλαξιέρες ΦΠΑ
24% 3.000,00 8.000,00

14.09.05.1324
Λοιπός εξοπλισμός ξύλινοι καδοι
απορριμάτων ΦΠΑ24% 3.000,00 8.000,00

14.09.05.0024 Λοιπος εξοπλισμός 25.000,00 28.000,00
14.09.05.1024 Λοιπος εξοπλισμός (συνεχιζομενο) 0,00 0,00
16.17.00.0000 Λογισμικά προγράμματα ΦΠΑ 24% 5.000,00 7.000,00

20.00.01.0013
Αγορές εμπορευμάτων Καντίνας στη θέση
Δασκαλειό ΦΠΑ 13% 0,00 0,00

20.00.01.0024
Αγορές εμπορευμάτων Καντίνας στη θέση
Δασκαλειό ΦΠΑ 24% 0,00 0,00

25.05.50.0000

Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και
κοινόχρηστων χώρων(χρώματα,σιδηρικά
κ.α.) 24.800,00 37.200,00

25.05.50.0001

Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και
κοινόχρηστων χώρων(χρώματα,σιδηρικά
κ.α.) Κοινότητας  Κερατέας 0,00 0,00

25.05.50.0002

Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και
κοινόχρηστων χώρων(χρώματα,σιδηρικά
κ.α.) Κοινότητας Λαυρίου

25.05.60.0000
Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης
κοινοχρηστων χωρων (φυτά κ.τ.λ.) 12.000,00 8.000,00

25.05.60.0001

Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης
κοινοχρηστων χωρων (φυτά κ.τ.λ.)
Κοινότητας Κερατέας 0,00 0,00

25.05.60.0002

Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης
κοινοχρηστων χωρων (φυτά κ.τ.λ.)
Κοινότητας Λαυρίου 0,00 0,00

25.05.61.0000
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για
επισκεύη κτιρίων 24.800,00 37.200,00

25.05.61.0001
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για
επισκεύη κτιρίων Κοινότητας Κερατέας 0,00 0,00

25.05.61.0002
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για
επισκεύη κτιρίων Κοινότητας Λαύριου 0,00 0,00

25.05.62.0001

Προμήθεια σκυροδέματος για επισκεύη
κτιρίων και κοινόχρηστων χωρων  Κοινότητας
Κερατέας 0,00 0,00
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25.05.62.0002

Προμήθεια σκυροδέματος για επισκεύη
κτιρίων και κοινόχρηστων χωρων  Κοινότητας
Λαυρίου 0,00 0,00

25.10.00.0000 Μικρά εργαλεία -αγορές χρήσης 14.500,00 9.000,00

25.99.00.0000
Λοιπές προμήθειες(ηλεκτρολογικό
,υδραυλικό υλικό κ.α.) 32.000,00 37.200,00

33.13.00.0000 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 1.000,00 3.500,00
33.13.99.0000 Λοιποί παρακρατoυμενοι φόροι εισοδήματος 150,00 150,00
35.03.00.0000 Πάγια προκαταβολή 1.500,00 1.500,00

50.00.00.9999
Υπολοιπα προμηθευτών παρελθόντων ετων
(ΠΟΕ) 18.418,96 4.000,00

53.98.00.0002 ΟΑΕΔ 1% 800,00 800,00
53.98.00.0004 Εισφορά αλληλεγγύης 1.000,00 1.000,00
54.03.00.0000 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 250,00 250,00
54.04.00.0000 Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 8.500,00 8.500,00

54.04.02.0000
Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. λοιπών αμοιβών
τρίτων 150,00 150,00

54.04.02.0001 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών Δ.Σ. 400,00 400,00
54.04.03.0000 Φόροι - τέλη λοιπών αμοιβών τρίτων 20% 300,00 300,00
54.08.00.0000 Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος 500,00 5.000,00

54.09.00.9999
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(ΧΑΡΤ.ΟΓΑ ΚΤΛ) 800,00 800,00

54.09.12.0000 Φόρος υπεργολάβων 3% 2.000,00 2.000,00
54.09.16.0000 Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων - 12.500,00 17.900,00
54.99.00.0000 Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων 1.000,00 1.000,00

54.99.99.9999
Παρακρατούμενοι φόροι προηγούμενων
χρήσεων προς απόδοση (ΠΟΕ) 4.000,00 4.000,00

55.00.00.0000 Ι.Κ.Α 45.000,00 46.000,00

60.01.00.0000
Αμοιβές προσωπικού καθαρισμού
κοινοχρήστων χώρων 70.000,00 70.000,00

60.01.02.0000 Αμοιβές έκτακτου προσωπικου 3.500,00 10.000,00

60.01.03.0000
Αμοιβές προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 0,00 0,00

60.03.00.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. διοίκηση 5.000,00 5.000,00
60.04.00.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. καθ.κοιν.χώρων 18.000,00 25.000,00
60.04.01.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. Εισφορες εκτακτου προσωπικού 1.000,00 3.000,00

60.04.03.0000

Ι.Κ.Α εργοδ. Εισφορες προσωπικού
προγράμματος ΟΑΕΔ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ 0,00 0,00

60.06.00.0000
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα
προσωπικού 6.000,00 8.000,00

60.07.00.0000
Δαπάνες πρόσληψης εκπαιδευσης και
επιμόρφωσης προσωπικού 1.000,00 1.000,00

61.00.00.0000 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.) 16.000,00 15.000,00

61.00.00.0001
Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)
(συνεχιζόμενο) 496,00 0,00

61.00.01.0000
Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (με
παρακρ.) 500,00 2.000,00
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61.00.02.0000
Αμοιβές και έξοδα τεχνικών απαλλασσόμενο
(με παρακρ.) 2.000,00 2.000,00

61.00.02.0001
Αμοιβές και έξοδα τεχνικών απαλλασσόμενο
(με παρακρ.)συνεχιζόμενο 0,00 0,00

61.00.04.0024 Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών Φ.Π.Α. 24% 4.750,00 4.750,00
61.00.06.0024 Αμοιβές και έξοδα λογιστών Φ.Π.Α. 24% 16.000,00 16.000,00

61.00.17.0000
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανάπτυξης
Επιχειρηματικού Πλάνου 24.000,00 24.000,00

61.00.18.0000
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες λειτουργίας
Γεωπάρκου Λαυρεωτικής 0,00 22.000,00

61.00.19.0000
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες λειτουργίας
Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρεωτικής 0,00 20.000,00

61.00.20.0000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αξιολόγισης
Δομών και διατύπωσης  Σχεδίου
Αναδιοργάνωσης και στελεχωσής της
Εταιρείας. 0,00 0,00

61.00.99.0001
Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ
απαλλασσόμενο 5.000,00 25.000,00

61.00.99.1001
Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ
απαλλασσόμενο συνεχιζομενο 1.488,00 0,00

61.00.99.0024
Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων
επαγγελματιών Φ.Π.Α. 24% 18.000,00 25.000,00

61.01.02.0000 Αμοιβές μελών Δ.Σ. Φ.Π.Α. απαλλασσόμενα 22.000,00 22.000,00

61.80.00.0001
Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών
Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ 15.000,00 30.000,00

61.80.00.0002
Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών
Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ 15.000,00 30.000,00

61.80.01.0001
Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρηστων χώρων
Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ 25.000,00 30.000,00

61.80.01.1001
Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρηστων χώρων
Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ(συνεχιζόμενο) 0,00 0,00

61.80.01.0002
Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρηστων χώρων
Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ 30.000,00 30.000,00

61.80.01.1002
Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρηστων χώρων
Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ(συνεχιζόμενο) 0,00 0,00

61.80.00.0003
Δαπάνες Συντήρησης  χώρων ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 0,00 30.000,00

61.90.11.0024 Αμοιβές μηχ/κής υποστήριξης Φ.Π.Α.24% 5.000,00 5.000,00
62.03.07.0024 Τηλεφωνικά διοίκησης Φ.Π.Α. 24% 500,00 1.500,00

62.04.20.0000
ΕΝΟΙΚΙΑ -ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ LEASING
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 300,00 300,00

62.04.31.0000 Μισθώματα εδαφικων εκτάσεων ,γαιων 4.000,00 8.000,00
62.05.53.0000 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 2.000,00

62.07.62.0000
Δαπάνες διαμόρφωσης και συντήρησης
<ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ > 0,00 0,00

62.07.62.0001

Δαπάνες διαμόρφωσης και συντήρησης
παραχωρούμενων εδαφικών εκτάσεων για
προσωρινή εναποθεση ανεμογεννητριών 0,00 0,00

62.07.63.0000
Επισκευες και συντηρήσεις μεταφορικων
μέσων 12.000,00 12.000,00
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62.07.65.0000
Επισκευες και συντηρήσεις επίπλων και
λοιπου εξοπλισμού 2.000,00 5.000,00

62.07.65.0001
Επισκευες και συντηρήσεις επίπλων και
λοιπου εξοπλισμού (συνεχιζόμενο) 496,00 0,00

63.03.01.0000 Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγών 450,00 450,00

64.00.00.0000
Εξοδα κίνησης αυτοκινητων
φορτηγων(βενζίνες, διοδια κ.α.) 37.200,00 37.200,00

64.00.00.0001

Εξοδα κίνησης αυτοκινητων
φορτηγων(βενζίνες, διοδια κ.α.)
(συνεχιζόμενο) 1.399,86 0,00

64.01.00.0000 Έξοδα μετακινήσεων- ταξιδίων 4.000,00 2.500,00
64.02.00.0000 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 14.000,00 10.000,00

64.02.00.0001
Έξοδα προβολής και
διαφήμισης(συνεχιζομενο) 4.960,00 0,00

64.05.01.0000
Συνδρομές-εισφορές σε επαγγ οργαν. Φ.Π.Α.
μη συμψηφιζόμενο 500,00 1.000,00

64.05.99.0000 Λοιπές συνδρομές - εισφορές 250,00 250,00

64.07.03.0024
Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων
Φ.Π.Α. Διοίκηση 24% 6.000,00 6.000,00

64.08.00.0024 Υλικά καθαριότητας -Είδη καθαρισμού 0,00 0,00
64.07.04.0065 Αγορές βιβλίων Φ.Π.Α. διοίκηση 6,5% 1.000,00 1.000,00
64.09.01.0024 Έξοδα δημοσιεύσεων Φ.Π.Α.  24% 1.000,00 1.000,00

64.98.02.0700
Δικαστικά έξοδα & εξώδικων
ενεργ.Φ.Π.Α.απαλλασσόμενο 2.000,00 1.500,00

64.98.99.0000 Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24% 3.500,00 3.500,00
65.98.99.0000 Διάφορα έξοδα τραπεζών 1.000,00 1.000,00
67.90.00.0000 Δωρεές-Χορηγίες 0,00 0,00

81.00.00.0000
Φορολογικά προστιμα και προσαυξήσεις
χρήσης 5.000,00 5.000,00

81.00.99.0000 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4.000,00 5.000,00
81.99.00.0000 Αποθεματικό απρόβλεπτων δαπανών 17.533,98 12.885,36

82.00.00.0000
Φορολογικά προστιμα και προσαυξήσεις
προηγούμενων ετών 50.000,00 60.000,00

Σύνολα 750.692,80 966.685,36
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου της πράξης

με τίτλο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ» στο Πρόγραμμα

Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΧΩΡΟΥ» (κωδ. Sub. 1 – ΙD 16873) για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1.4 - Συνολικές στρατηγικές παρεμβάσεις σε κατοικημένες περιοχές, Πυλώνας 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ» και των τευχών δημοπράτησης του έργου

Αρ. Απόφ.: 212/2022

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 «έγκρισης υποβολής επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου της πράξης με τίτλο

«ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ» στο Πρόγραμμα Επενδύσεων

του Ταμείου Ανάκαμψης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» (κωδ.

Sub. 1 – ΙD 16873) για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 - Συνολικές

στρατηγικές παρεμβάσεις σε κατοικημένες περιοχές, Πυλώνας 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» και των

τευχών δημοπράτησης του έργου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα

συζητείται εκτάκτως, διότι υπάρχει προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προκειμένου να

αποσταλεί στο ΥΠΕΝ το ενημερωμένο τεχνικό δελτίο και τα τεύχη δημοπράτησης εγκεκριμένα από

την Οικονομική Επιτροπή.

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: 11642/15.07.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα

ακόλουθα:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την με Α.Π.. ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/19751/131-28/02/2022 (A∆A: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ) Πρόσκληση για

την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ
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ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το

έργο «(Sub.  1  –  16873)  Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του

δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID

16873.

2. Την υπ’ αρ. 89/ 2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής περί έγκρισης

υποβολής της πράξης «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ».

3. Την υπ’ αρ. 4883/08.04.2022 αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου Λαυρεωτικής (Α΄ Κατάθεση)

για την υποβολή πρότασης της πράξης ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΛΑΥΡΙΟΥ.

4. Την υπ’  αρ.  πρωτ.  317294/21-4-2022  Έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Περιφέρειας Αττικής για τη δημοπράτηση του έργου «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 «Δημόσιες συμβάσεις έργων

με αξιολόγηση μελέτης» του Νόμου 4412/2016

5. Την υπ’ αρ. 6316/05.05.2022 διαβίβαση του φακέλου (Β΄ Κατάθεση) σύμφωνα με τους όρους

της Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Την υπ’ αρ.  πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/7274/2688/ 12.07.2022 ενημέρωση σχετικά με τα

αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων στο Πρόγραμμα και τα συμπληρωματικά

στοιχεία  που απαιτείται να καταθέσει ο Δήμος Λαυρεωτικής σύμφωνα με το Πρακτικό της

Επιτροπής Αξιολόγησης.

Εισηγούμαστε:

1. Tην έγκριση της υποβολής του ενημερωμένου Τεχνικού Δελτίου της πράξης ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ προϋπολογισμού 6.000.000,00 €

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

2. Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ προϋπολογισμού 6.000.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες  που αφορούν την πρόταση

χρηματοδότησης.»

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 και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021
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- την  αριθμ.  πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/7274/2688/ 12.07.2022 ενημέρωση σχετικά με τα

αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης

- την αριθμ. πρωτ: 11642/15.07.2022 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

Α. Tην έγκριση της υποβολής του ενημερωμένου Τεχνικού Δελτίου της πράξης ‘’ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ’’, προϋπολογισμού 6.000.000,00 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Β. Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου’’ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ’’ προϋπολογισμού 6.000.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

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

περαιτέρω ενέργειες  που αφορούν την πρόταση χρηματοδότησης.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής

Ασφάλειας», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα από το έργο “Sub

2-16631-Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας”, που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6.

«Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της οικονομίας της χώρας»

Αρ. Απόφ.: 213/2022

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 υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα ‘’Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας’’, που

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα από το έργο “Sub 2-16631-Πρόγραμμα

βελτίωσης οδικής ασφάλειας”, που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. ‘’Εκσυγχρονισμός και βελτίωση

της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της οικονομίας της χώρας’’» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Το ΥΠ.ΕΣ. εξέδωσε την με Α.Π.: 43972/1-7-2022 (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) Πρόσκληση στο

Πρόγραμμα: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας”, στον Άξονα

4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας». Το

έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα

2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGenerationEU.

Με την ανωτέρω πρόσκληση καλούνται οι Περιφέρειες της Χώρας,  οι Δήμο με μόνιμο

πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 20.000  κατοίκων και οι Τουριστικοί Δήμοι,  για την υποβολή

προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Η Πρόσκληση βρίσκεται σε συνέργεια με το

«Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ)» αρμοδιότητας του Υπουργείου
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Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας και με το οποίο θα γίνουν παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο εθνικό και στο

επαρχιακό δίκτυο της Χώρας.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΟΤΑ

α’ και β’ βαθμού και αποσκοπούν στη βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και τη μείωση

των ατυχημάτων.

Ως έναρξη υποβολής των αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία

δημοσίευσης της πρόσκλησης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (04.07.2022) και ως ημερομηνία λήξης της

προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 29η Ιουλίου 2022.  Η ημερομηνία υποβολής των

προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε

περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού.

Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τρέχουσες Προδιαγραφές – Οδηγίες,

να έχουν πλήρη μελετητική ωριμότητα,  να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και

εγκρίσεις και να είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τα εγκεκριμένα ΣΒΑΚ, ΓΠΣ και τις ισχύουσες

κυκλοφοριακές και πολεοδομικές ρυθμίσεις.

Στα πλαίσιο της πρόσκλησης  αυτής ο Δήμος Λαυρεωτικής θα υποβάλει πρόταση για την

ένταξη του έργου με τίτλο «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 3.500.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ: ΔΥ/14.07.2022 έγγραφό της εισηγείται

τα ακόλουθα:

 «Ο Δήμος Λαυρεωτικής, στα πλαίσια της ως άνω πρόσκλησης, θα καταθέσει πρόταση βελτίωσης, του

οδοστρώματος των οδών των περιοχών του Δήμου Λαυρεωτικής, οι οποίες επλήγησαν από την

πυρκαγιά του 2021. Οι περιοχές, βρίσκονται στην περιοχή εντός σχεδίου πόλης Κερατέας, στην εντός

σχεδίου περιοχή Κακή Θάλασσα Κερατέας, στην εντός σχεδίου περιοχή Πλάκα Κερατέας της

Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και στην περιοχή του οικισμού του Άγιου Κωνσταντίνου του Δήμου

Λαυρεωτικής, είναι αμιγούς κατοικίας, έχουν πολλούς κοινόχρηστους χώρους, σχολεία, εκκλησίες,

αθλητικά κέντρα και μεγάλη κίνηση πεζών.

Με την παρούσα μελέτη, προτείνεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος όλης της περιοχής, με κοινή

ή αντιολισθηρή άσφαλτο όπου απαιτείται, γίνεται προσαρμογή ή και αντικατάσταση φρεατίων,

επισκευή ή κατασκευή νέων ρείθρων και κρασπέδων, συμπλήρωση σήμανσης, συμπλήρωση

πεζοδρομίων, διαγραμμίσεις κ.λ.π., έτσι ώστε να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό η ασφάλεια στην κίνηση

πεζών και οχημάτων.
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Οι δρόμοι οι οποίοι εντάσσονται στην παρούσα μελέτη, συμπεριλήφθηκαν, κατόπιν αυτοψιών των

υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΕΡΓΟ : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ  ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ ΜΗΚΟΣ ΜΕΣΟ
ΠΛΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Τ.Μ.

ΚΕΡΑΤΕΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΜΠΟΤΣΗ 665,00 12,00 7.980,00

ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΡΟΙΑΣ 90,00 7,50 675,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 218,00 7,00 1.526,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΚΑΝΑΡΗ 178,00 5,50 979,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 448,00 7,00 3.136,00

ΚΕΡΑΤΕΑ ΚΥΠΡΙΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 580,00 14,00 8.120,00

ΚΕΡΑΤΕΑ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΚΥΠΡΙΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
210,00 5,50

1.155,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 67,00 7,00 469,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 252,00 7,00 1.764,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 114,00 6,00 684,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 226,00 7,00 1.582,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 200,00 6,00 1.200,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑ 43,00 6,00 258,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΚΩΝΟΦΑΓΟΥ 110,00 6,00 660,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΟΜΗΡΟΥ 143,00 7,00 1.001,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 320,00 6,00 1.920,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 132,00 7,00 924,00

ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΓΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 70,00 6,50 455,00

ΚΕΡΑΤΕΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  210,00 7,00 1.470,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 617,00 7,00 4.319,00

ΚΕΡΑΤΕΑ ΒΑΣ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 84,00 7,00 588,00

ΚΕΡΑΤΕΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  361,00 4,00 1.444,00

ΚΕΡΑΤΕΑ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 145,00 7,00 1.015,00

ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 76,00 4,00 304,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 120,00 6,50 780,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  400,00 4,00 1.600,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  244,00 5,00 1.220,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 100,00 10,00 1.000,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΔΕΙΡΑΔΙΩΝ 124,00 5,00 620,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 63,00 6,00 378,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 195,00 4,00 780,00
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ΚΕΡΑΤΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΙΟΥΜΗ 195,00 7,00 1.365,00

ΚΕΡΑΤΕΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
(ΚΑΒΑ) 135,00 6,00 810,00

ΚΕΡΑΤΕΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 200,00 7,00 1.400,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ  92,00 7,00 644,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  465,00 7,50 3.487,50
ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ  100,00 4,00 400,00
ΚΕΡΑΤΕΑ ΦΕΙΔΙΟΥ 200,00 5,00 1.000,00

ΚΕΡΑΤΕΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΣΟΦΙΑΣ 190,00 6,00 1.140,00

ΚΕΡΑΤΕΑ ΜΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ  338,00 3,00 1.014,00

ΚΕΡΑΤΕΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
324,00 5,00 1.620,00

ΣΥΝΟΛΟ 62.886,50
ΟΔΟΠΟΙΪΑ  ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ ΜΗΚΟΣ ΜΕΣΟ
ΠΛΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Τ.Μ.

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ  3500,00 5,00 17.500,00

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΠΕΥΚΩΝ 1800,00 6,00 10.800,00

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΜΑΡΙΖΗΣ 500,00 7,00 3.500,00
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΜΙΝΕΖΑΣ 652,00 5,00 3.260,00

ΣΥΝΟΛΟ 35.060,00
ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ ΜΗΚΟΣ
ΜΕΣΟ

ΠΛΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Τ.Μ.
ΚΑΚΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 162,00 6,00 972,00
ΚΑΚΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 123,00 5,00 615,00
ΚΑΚΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 55,00 4,50 247,50
ΚΑΚΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΚΙΑΘΟΥ 112,00 4,50 504,00
ΚΑΚΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  130,00 5,00 650,00
ΚΑΚΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑΟΥΛΗ 89,00 5,00 445,00
ΚΑΚΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 119,00 5,00 595,00
ΚΑΚΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΚΟΛΟΜΒΟΥ 119,00 5,00 595,00
ΚΑΚΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 120,00 5,00 600,00
ΚΑΚΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 80,00 4,50 360,00
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ΚΑΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΟΜΗΡΟΥ 120,00 5,55 666,00

ΚΑΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΡΕΩΣ 672,00 6,00 4.032,00

ΚΑΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΛΑΚΚΑΣ 300,00 5,00 1.500,00

ΚΑΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 50,00 5,00 250,00

ΚΑΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 53,00 4,50 238,50

ΚΑΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 22,00 3,50 77,00

ΚΑΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 46,00 4,50 207,00

ΚΑΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 70,00 4,00 280,00

ΚΑΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 130,00 5,00 650,00

ΚΑΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 20,00 3,50 70,00

ΚΑΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 39,00 4,00 156,00

ΚΑΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 65,00 3,50 227,50

ΚΑΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 133,00 5,00 665,00

ΚΑΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΩΜΥΜΟΣ 10  30,00 5,00 150,00

ΚΑΚΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 20,00 5,00 100,00

ΣYΝΟΛΟ 14.852,50
ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΛΑΚΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ ΜΗΚΟΣ ΜΕΣΟ
ΠΛΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Τ.Μ.

ΠΛΑΚΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 190,00 5,00 950,00

ΠΛΑΚΑ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 150,00 5,00 750,00

ΠΛΑΚΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ  45,00 5,00 225,00

ΠΛΑΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120,00 5,00 600,00

ΠΛΑΚΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  50,00 5,00 250,00
ΠΛΑΚΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ  100,00 5,00 500,00
ΠΛΑΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  100,00 5,00 500,00
ΠΛΑΚΑ ΜΙΑΟΥΛΗ 150,00 5,00 750,00
ΠΛΑΚΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 80,00 5,00 400,00
ΠΛΑΚΑ ΞΑΝΘΟΥ 50,00 5,00 250,00
ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΑΡΗ 65,00 5,00 325,00
ΠΛΑΚΑ ΠΙΠΙΝΟΥ 150,00 5,00 750,00
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ΠΛΑΚΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 50,00 5,00 250,00
ΠΛΑΚΑ ΔΑΙΔΑΛΟΥ 250,00 5,00 1.250,00

ΠΛΑΚΑ ΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 80,00 5,00 400,00

ΠΛΑΚΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ 250,00 5,00 1.250,00

ΠΛΑΚΑ ΛΟΥΪΖΑΣ 200,00 5,00 1.000,00
ΠΛΑΚΑ ΙΚΤΙΝΟΥ 100,00 5,00 500,00
ΠΛΑΚΑ ΦΕΙΔΙΑ 90,00 5,00 450,00
ΠΛΑΚΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  50,00 5,00 250,00
ΠΛΑΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 120,00 5,00 600,00

ΣΥΝΟΛΟ 12.200,00
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 124.999,00

Στο πλαίσιο αυτό, o Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται να υλοποιήσει την Πράξη «Βελτίωση Οδικής

Ασφάλειας» προϋπολογισμού 3.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η οποία

περιλαμβάνει το Υποέργο 1: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 3.500.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Προκειμένου ο Δήμος Λαυρεωτικής να διεκδικήσει την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε να

υλοποιήσει την Πράξη που είναι σημαντική για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας των πολιτών και

επισκεπτών του

Εισηγούμαστε:

4. Tην έγκριση της μελέτης 123/2022  με τίτλο «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού

3.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) €.

5. Την έγκριση υποβολής πρότασης στο «Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας», που

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα από το έργο “Sub 2-16631-

Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας”, που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός

και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της οικονομίας της χώρας» και αποδοχής των

όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η υποβαλλόμενη πράξη «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»  περιλαμβάνει το Υποέργο 1:  «ΕΚΤΑΚΤΕΣ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 3.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

6. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η πρόταση

χρηματοδότησης.»
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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 και συμπληρώθηκε με το Ν.4795/2021

- την με Α.Π.: 43972/1-7-2022 (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) Πρόσκληση στο Πρόγραμμα

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του ΥΠ.ΕΣ.

- την από 11.07.2022 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

1. Την αποδοχή των όρων συμμέτοχης στην με Α.Π.: 43972/1-7-2022 (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ)

Πρόσκληση στο Πρόγραμμα:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»  του Υπουργείου Εσωτερικών που

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub  2  –

16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας”, στον Άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της

ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας».

2.  Tην έγκριση της υπ’  αριθμ.  123/2022  μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο

«ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 3.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

3. Την έγκριση υποβολής πρότασης στο «Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας», που

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα από το έργο “Sub 2-16631-Πρόγραμμα

βελτίωσης οδικής ασφάλειας”, που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση

της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της οικονομίας της χώρας» για την ένταξη της πράξης «ΕΚΤΑΚΤΕΣ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», η οποία περιλαμβάνει το Υποέργο 1: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού

3.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

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

απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης και κάθε απαιτούμενου δικαιολογητικού

σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

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

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


