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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 20ης Έκτακτης Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 25 Ιουλίου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 11:00 (δια περιφοράς)

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 12478/2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 25.07.2022

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 έγκρισης υποβολής της πρότασης  με τίτλο «Ανάπλαση Λ. Αθηνών-

Σουνίου, κάθετων οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας (πρώην ε.ε

2018ΣΕ06800001) στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας  4.5

«Οδικές υποδομές»

Αρ. Απόφ.: 216/2022

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 «έγκρισης υποβολής της πρότασης  με τίτλο «Ανάπλαση Λ. Αθηνών- Σουνίου, κάθετων

οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας (πρώην ε.ε 2018ΣΕ06800001) στο «ΤΠΑ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας  4.5 ‘’Οδικές υποδομές’’» έθεσε υπόψη

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι η συνεδρίαση πραγματοποιείται εκτάκτως διότι, σύμφωνα

με την αριθμ. πρωτ: 151637/17.05.2022 πρόσκληση/ανακοίνωση, οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω

του ΠΣ ΕΠΑ έως αποκλειστικά την 28.07.2022 και ώρα 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής

προσφορών).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 2 από 3

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

ακόλουθα:

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

και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή «…η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου

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

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

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

εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης…».

Με βάση τα ανωτέρω,  η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το αριθμ.  πρωτ:

12220/22.07.2022 εισηγείται τα κατωτέρω:

Έχοντας υπόψη:

1. Tην υπ’ αρ ΔΟΥ/2477/28.05.2019 (ΑΔΑ ΩΛΟ2465ΧΘΞ-Ο00) απόφαση Υπουργού Υποδομών και

Μεταφορών με την οποία χρηματοδοτήθηκε   ο Δήμος Λαυρεωτικής για την υλοποίηση του έργου

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ Λ. ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΥΝΙΟΥ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ», με ποσό 5.200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (2018ΣΕ06800001).

2. Tην υπ’ αρ 118917/06.05.2021 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/2477/28.05.2019

απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της

απόφασης για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Λ. ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΥΝΙΟΥ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ».

3. Την  υπ’ αρ. πρωτ. 151637/17.05.2022 πρόσκληση /ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης

του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία καλεί τον Δήμο Λαυρεωτικής να υποβάλει το

έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Λ. ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΥΝΙΟΥ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ», προϋπολογισμού 5.200.000,00 €, στο πρόγραμμα ανάπτυξης «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας  4.5 «Οδικές υποδομές», ώστε να χρηματοδοτηθεί

στα πλαίσια του άξονα αυτού.

4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της πρότασης σύμφωνα με την ανωτέρω

πρόσκληση.

Εισηγούμαστε:

Tην έγκριση της υποβολής της πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση Λ. Αθηνών- Σουνίου, κάθετων οδών και

όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας», προϋπολογισμού 5.753.466,30 €, (πρώην ε.ε

2018ΣΕ06800001) στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας 4.5 «Οδικές

υποδομές.

Η αύξηση του προϋπολογισμού της μελέτης σε σχέση με το αρχικό αίτημα οφείλεται σε αναθεώρηση

των τιμών εργασιών του έργου (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΑΦΟΡΩΝ/ ΦΕΚ

2735/Β/02.06.2022 και προηγουμένων) και στην επιβολή της υποχρεωτικής διαχείρισης των

προϊόντων εκσκαφών του έργου σε ειδικό φορέα διαχείρισης (Α.Ε.Κ.Κ.)».
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Έπειτα από τα ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

Αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

άρθρου 40 του Ν.4735/2020

- την αρ. πρωτ: 151637/17.05.2022 πρόσκληση /ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης του

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

- την αριθμ. πρωτ: 12220/22.07.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Την έγκριση της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Λ. Αθηνών -

Σουνίου, κάθετων οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας», προϋπολογισμού

5.753.466,30 ευρώ, (πρώην ε.ε 2018ΣΕ06800001) στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» στον

άξονα προτεραιότητας 4.5 «Οδικές υποδομές».

Η αύξηση του προϋπολογισμού της μελέτης σε σχέση με το αρχικό αίτημα οφείλεται σε αναθεώρηση

των τιμών εργασιών του έργου (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΑΦΟΡΩΝ/ ΦΕΚ

2735/Β/02.06.2022 και προηγουμένων) και στην επιβολή της υποχρεωτικής διαχείρισης των

προϊόντων εκσκαφών του έργου σε ειδικό φορέα διαχείρισης (Α.Ε.Κ.Κ.).

Β. Δεσμεύεται για την κάλυψη της τυχόν προκύπτουσας οικονομικής διαφοράς μεταξύ της Σύμβασης

και του ποσού χρηματοδότησης που δικαιούται ο Δήμος Λαυρεωτικής, σύμφωνα με την Πρόσκληση

με κάλυψη από Ίδιους Πόρους του Δήμου.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής,  κο Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου,  να υπογράψει την

αίτηση χρηματοδότησης και οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ:

151637/17.05.2022 πρόσκληση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών - Διεύθυνση

Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ1).

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

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


