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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 24ης Τακτικής Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 2 Σεπτεμβρίου 2022 (με τηλεδιάσκεψη)

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 13:30

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 14398/2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 29.08.2022

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  6

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

Ασπασία Αργεντίνη, Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Κωνσταντίνος Λεβαντής

Απόντα μέλη  :  1

Αρετούσα Μακρή

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

για το έργο «Επισκευή και αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου ΕΥΤΕΡΠΗ» με α/α: 189240

Αρ. Απόφ.: 245/2022

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 του πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο

«Επισκευή και αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου ΕΥΤΕΡΠΗ» με α/α: 189240» έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Την υπ’ αριθμ. 228/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής αιτήματος

χρηματοδότησης του Δήμου Λαυρεωτικής στο Ε.Π.  ‘’Υποδομές Μεταφορών,  Περιβάλλον και

Αειφόρος Ανάπτυξη’’

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

αποδοχής του ποσού 1.488.000,00 ευρώ

3. Την αριθμ.  140/2021  εγκεκριμένη μελέτη  του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ» με εκτιμώμενη συνολική αξία 1.488.000,00€

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

Λαυρεωτικής

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

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ με κωδικό ΟΠΣ 5136110 στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

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

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

της πράξης  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ με ΟΠΣ 5136110

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

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

22REQ010478470

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

στον ΚΑ δαπανών 61-7331.001

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

έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

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

έγινε η συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

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

δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων,  η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:

22REQ010591781

11. Την υπ’ αριθμ. 180/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού, σχετικά με τον έλεγχο

των υποφακέλων ‘’δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά’’ και ‘’οικονομική προσφορά’’

που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και η κατακύρωση ως προσωρινού αναδόχου του

έργου του Οικονομικού Φορέα ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το αριθμ. πρωτ: 14275/25.08.2022 έγγραφό του

απέστειλε προς έγκριση το από 25.08.2022 πρακτικό Νο2, το οποίο σας θέτω υπόψη:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2
ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ» Α/Α 189240
Σήμερα 25 Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας

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

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

πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του
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Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 και ισχύει, η οποία

συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 135/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, προκειμένου

να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,

σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 180/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής,

όπως αυτά υπεβλήθησαν στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό (Α/Α)

189240 για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ»

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

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

2. Φώτιος Γκίκας, Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ,

3. Μαρία Ζωή Παπαθανάση Χημικών Μηχανικών ΠΕ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη:

ü Την υπ' αριθμ. 180/2022 (ΑΔΑ:6Π32ΩΛ1-ΤΞΠΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με μειοδότη την

εταιρεία «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με μέση έκπτωση 6,47 % επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

ü Την από 04.07.2022 κοινοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες της 180/2022 απόφασης της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1

ü Το υπ' αριθμ. οικ. 11884/19.07.2022 έγγραφο του Δήμου Λαυρεωτικής, μέσω της

λειτουργικότητας του υποσυστήματος, προς την μειοδότρια εταιρεία, για την προσκόμιση των

σχετικών δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης.

ü Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο

χρονικό διάστημα.

ü Την από 27.07.2022  υποβολή μέσω του υποσυστήματος (πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ)  από την

μειοδότρια εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., των κάτωθι  δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης.

1. ΜΕΕΠ

2. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

3. ΕΦΚΑ ΕΔΡΑΣ-ΕΡΓΩΝ

4. ΕΦΚΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

5. ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

6. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ- ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ- ΑΑΔΕ

8. ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ

9. ΓΕΜΗ

10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
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11. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΑΤΕ-ΤΕΕ

12. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

13.  ΦΕΚ- ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο, των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών,

διαπίστωσε ότι:

Ø Αυτά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα

Ø Όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 22

της Διακήρυξης

ως προς το περιεχόμενο και την ημερομηνία έκδοσής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή κάνει αποδεκτά όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά

κατακύρωσης της προσωρινά μειοδότριας εταιρείας «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», και προτείνει να

κατακυρωθεί οριστικά σε αυτήν η σύμβαση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ», με προσφορά ποσού 1.122.388,34 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

24%.

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα.

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- την υπ’ αριθμ. 412/2022 Διακήρυξη του διαγωνισμού,

- το με ημερομηνία 25.08.2022 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού

- κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την έγκριση του από 25.08.2022 Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά

με τον έλεγχο των δικαιολογητικών – αποδεικτικών μέσων που κατατέθηκαν από τον προσωρινό

Ανάδοχο “ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ", στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την αριθμ.

412/2022 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την επιλογή αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ».
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Β. Την οριστική κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ»,  στον συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα: ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ’’, με προσφορά ποσού

1.122.388,34 € χωρίς  Φ.Π.Α. 24%.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου

Λαυρεωτικής και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών

Αρ. Απόφ.: 246/2022

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

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης των πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την

προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών

του Προσώπων για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Το αριθμ. πρωτ: 777/18.04.2022 πρωτογενές αίτημα σχετικά με την προμήθεια υγρών

καυσίμων για τις ανάγκες των δομών του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ:

22REQ010416507)

2. Την υπ’ αριθμ. 34/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής περί προγραμματισμού προμήθειας καυσίμων για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών για

την κάλυψη των αναγκών των δομών του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: ΡΩΨΑ0Ξ1Β-6Ο0)

3. Την υπ’  αριθμ.  121/2022  απόφαση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου περί έγκρισης

ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ:  ΩΖΥΒΟΞ1Β-ΑΗΞ)  και την αριθμ.  Α-131/2022  απόφαση

ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΡΚΖΟΞ1Β-ΠΘ6)

4. Το αριθμ. πρωτ: 420/19.04.2022 (σε ορθή επανάληψη) πρωτογενές αίτημα σχετικά με τον

προγραμματισμό της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών του

ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής για διάστημα τριών (3) ετών (ΑΔΑΜ: 22REQ010714421)

5. Την υπ’ αριθμ. 50/2022 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής περί προγραμματισμού προμήθειας καυσίμων για την

κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των δομών του Νομικού Προσώπου – έτη 2022 - 2025  (ΑΔΑ:

68ΕΓΟΚΚΟ-Ξ6Θ)

6. Την υπ’ αριθμ.39/2022 απόφαση της Προέδρου του Νομικού Προσώπου (σε ορθή

επανάληψη) περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων

για την κάλυψη των αναγκών των δομών του (ΑΔΑ:  6ΡΚΘΟΚΚΟ-ΞΤ3)  και την αριθμ.  Α-77/2022

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 91Ρ0ΟΚΚΟ-Ψ0Ψ)
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7. Το αρ. πρωτ: 70/20.04.2022 πρωτογενές αίτημα (σε ορθή επανάληψη) του ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ σχετικά με τον προγραμματισμό

προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων για χρονικό

διάστημα τριών (3) ετών (ΑΔΑΜ: 22REQ010704517)

8. Το πρακτικό Νο 4/18.04.2022 (σε ορθή επανάληψη) της Συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’

περί προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης συνολικής ποσότητας 240.000 λίτρων για χρονικό διάστημα

τριών (3) ετών (ΑΔΑ: ΩΥΩΒΟΞΥ4-ΡΔΟ)

9. Το αρ.  πρωτ:  85/20.04.2022  πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ σχετικά με τον προγραμματισμό

προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων για χρονικό

διάστημα τριών (3) ετών (ΑΔΑΜ: 22REQ010704599)

10. Το πρακτικό Νο4/20.04.2022 της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’ περί προμήθειας

πετρελαίου θέρμανσης ποσότητας 180.000  λίτρων για χρονικό διάστημα τριών (3)  ετών (ΑΔΑ:

6Σ1ΝΟΞΥ4-ΝΝΦ)

11. Την υπ’  αριθμ.483/2022  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί έγκρισης ανάληψης

πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των

Σχολικών Επιτροπών (ΑΔΑ: ΨΣΧΛΩΛ1-Τ79)

12. Το αριθμ. πρωτ. 328/12.4.2022 πρωτογενές αίτημα της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης

Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 22REQ010380252)

13. Την υπ’ αριθμ.60/2022 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της

Εταιρείας περί προγραμματισμού προμήθειας καυσίμων για τη κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής

Επιχείρησης για χρονικό διάστημα 3 ετών (ΑΔΑ: 6Γ3Ω465ΖΠΡ-ΛΝΣ) και την αριθμ. Α-397/2022

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΡΒΒΖ465ΖΠΡ-ΕΩΨ)

14. Το αριθμ. πρωτ: 7537/20.05.2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών,  με θέμα:  «προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου

Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών», (ΑΔΑΜ:22REQ010688922)

15. Την υπ’  αριθμ.479/2022  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί έγκρισης ανάληψης

πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών

του Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 6ΕΧΞΩΛ1-2ΡΛ) και τις αριθμ:Α-738/2022 (ΑΔΑ: ΨΨΓΠΩΛ1-473), Α-

739/2022 (ΑΔΑ: 66ΚΦΩΛ1-15Τ), Α-740/2022 (ΑΔΑ: 6656ΩΛ1-ΡΔΣ), Α-741/2022 (ΑΔΑ: 6ΑΚ5ΩΛ1-7ΥΔ),

Α-742/2022 (ΑΔΑ: ΨΩΞΒΩΛ1-ΖΛ4), Α-743/2022 (ΑΔΑ: Ω56ΚΩΛ1-ΜΟΓ), Α-744/2022 (ΑΔΑ: 68ΡΧΩΛ1-

91Κ), Α-745/2022 (ΑΔΑ: Ψ273ΩΛ1-7ΩΟ), Α-746/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΚΦΩΛ1-ΩΟΖ), Α-747/2022 (ΑΔΑ:
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6ΑΧΙΩΛ1-9Μ4) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης

16. Την υπ’ αριθμ.26/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής

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

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών

17. Την υπ’ αριθμ.175/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση της αριθμ.26/2022 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της σύμβασης

(ΑΔΑ: 94ΡΚΩΛ1-ΒΗ0)

18. Την υπ’  αριθμ.510/2022  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, με χρήση του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), με α/α συστήματος: 163559

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

της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 17.06.2022  στην Υπηρεσία

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προκήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:

22PROC010768475.  Η διακήρυξη με τα παραρτήματά της αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:

22PROC010768484. Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΣΣΝΩΛ1-

ΦΒ1), στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, καθώς και στις εφημερίδες

«Γενική Δημοπρασιών», «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών», «Εβδόμη».

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 25  Ιουλίου 2022,  ενώ

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική

προσφορά» και «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 29 Ιουλίου 2022.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών

συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και το πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, τα

οποία διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής, μέσω της πλατφόρμας του

ΕΣΗΔΗΣ, με το αριθμ. πρωτ: 14253/24.08.2022 έγγραφο και σας θέτω υπόψη:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23 Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και

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

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

221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση

των Τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον ηλεκτρονικό
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ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.510/2022 και με

αριθμ.πρωτ:9330/17.06.2022 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής

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

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

2. Λιέπουρης Ιωάννης, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

3. Ξέστερνου Κυριακή, ΠΕ  Διοικητικού-Οικονομικού

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.510/2022 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’

αριθμ. 26/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με

αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος α/α: 163559 και καταληκτική ημερομηνία

υποβολής προσφορών τις 25  Ιουλίου 2022,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00.  Ως ημερομηνία

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές»

και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» είχε οριστεί η Παρασκευή 29η Ιουλίου 2022 και ώρα

10:00.

Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε στο διαγωνισμό  μια (1) Οικονομική προσφορά

όπως  αναφέρεται ακολούθως από τον ακόλουθο οικονομικό φορέα:

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς
συστήματος

1 Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε 290973

Ο ανωτέρω συμμετέχοντας κατέθεσε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 της Διακήρυξης

με αριθ. Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 163559, την πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σε κλειστό φάκελο πριν την

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών και έλαβε τον ακόλουθο αριθμό πρωτοκόλλου:

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμ. πρωτ. φακέλου

1 Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε 12481/25.07.2022

Προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στη σωστή αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής

των συμμετεχόντων, επικοινώνησε με τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής α) ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα

Κατάστημα 14400 οπού κατατέθηκε, όπου και διαπίστωσε την  εγκυρότητά  της (Αρ.Πρ.100336883-

22/23.08.2022).
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Στη συνέχεια κατά τον έλεγχο των υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών

προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε  τα κατωτέρω:

1. Η προσφορά του οικονομικού φορέα: Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε κατέθεσε το σύνολο των

ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς,

Κατόπιν των ανωτέρω,  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών

Εισηγείται

1. Την έγκριση των δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα

Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.

2. Η προσφορά του οικονομικού φορέα: Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε γίνεται δεκτή και μπορεί να

προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23 Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και

ώρα 11:30 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.

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

221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση

των Οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.510/2022 και με

αριθμ.πρωτ:9330/17.06.2022 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής

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

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

2. Λιέπουρης Ιωάννης, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

3. Ξέστερνου Κυριακή, ΠΕ  Διοικητικού-Οικονομικού

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.510/2022 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’

αριθμ. 26/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω:

1. Η αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε του

οποίου η προσφορά κρίνεται αποδεκτή κατά το στάδιο αξιολόγησης του υπο’φακέλου
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«δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά – οικονομική προσφορά» απέδωσε το εξής

αποτέλεσμα :

ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης -5% Μείον πέντε τοις εκατό

1.2 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης -5% Μείον πέντε τοις εκατό

1.3 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη -5% Μείον πέντε τοις εκατό

ΟΜΑΔΑ 2. ΝΠΔΔ ''ΚΕΦΑΛΟΣ'' ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
2.1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης -5% Μείον πέντε τοις εκατό

2.2 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη -5% Μείον πέντε τοις εκατό

ΟΜΑΔΑ 3. ΝΠΔΔ ''ΘΟΡΙΚΟΣ'' ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

3.1 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης -5% Μείον πέντε τοις εκατό

ΟΜΑΔΑ 4. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

4.1 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη -5% Μείον πέντε τοις εκατό

ΟΜΑΔΑ 5. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

5.1 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης -5% Μείον πέντε τοις εκατό

ΟΜΑΔΑ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

6.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

-5% Μείον πέντε τοις εκατό

6.2 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη -5% Μείον πέντε τοις εκατό

Κατόπιν των ανωτέρω,  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών

Εισηγείται

1. Την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα Δ κ΄ Π

ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε ως προσωρινού μειοδότη σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα (απόσπασμα από την

κατατεθειμένη μέσω συστήματος οικονομική προσφορά), συμβατικού ποσού 4.097.271,024 €  +

983.345,046 € ΦΠΑ 24% = 5.080.616,070 € Συνολική Αξία με ΦΠΑ 24%.
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Το συμβατικό ποσό, δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού της αριθμ.26/2022

μελέτης σύμφωνα με την παράγραφο 1.3 της με αριθ. 510/2022 Διακήρυξης

αριθμ.πρωτ.9330/17.06.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010768484 2022-06-18.)

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.

Καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4  Ν.4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε από την παρ.  18  του

άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα

όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα.

Ύστερα από τα παραπάνω 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,

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

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

- την υπ’ αριθμ.510/2022 διακήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματα αυτής,

- το πρακτικό Νο1 σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής –

τεχνική προσφορά»

-  το πρακτικό Νο2 σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά»,

- κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

(Α) Εγκρίνει στο σύνολό τους το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την

αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» και το πρακτικό

Νο2  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων

«οικονομική προσφορά» που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την

αριθμ.510/2022  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την

κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ»,

«ΘΟΡΙΚΟΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου Λαυρεωτικής και ΝΠΙΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα

χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού.

(Β) Κάνει δεκτή την προσφορά που κατατέθηκε στο διαγωνισμό από το συμμετέχοντα Οικονομικό

Φορέα: ‘’Δ. κ’ Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.’’.

(Γ) Κατακυρώνει ως προσωρινό μειοδότη της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των

αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», «ΘΟΡΙΚΟΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Δήμου Λαυρεωτικής και ΝΠΙΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», τον οικονομικό φορέα ‘’Δ. κ’ Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.’’, μέχρι του ποσού των 4.097.271,024

€  +  983.345,046 €  (Φ.Π.Α.  24%)  =  5.080.616,070 €  και με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ανά

ομάδα ως κατωτέρω:

ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης -5% Μείον πέντε τοις εκατό
1.2 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης -5% Μείον πέντε τοις εκατό
1.3 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη -5% Μείον πέντε τοις εκατό

ΟΜΑΔΑ 2. ΝΠΔΔ ''ΚΕΦΑΛΟΣ'' ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
2.1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης -5% Μείον πέντε τοις εκατό
2.2 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη -5% Μείον πέντε τοις εκατό

ΟΜΑΔΑ 3. ΝΠΔΔ ''ΘΟΡΙΚΟΣ'' ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
3.1 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης -5% Μείον πέντε τοις εκατό

ΟΜΑΔΑ 4. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
4.1 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη -5% Μείον πέντε τοις εκατό

ΟΜΑΔΑ 5. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
5.1 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης -5% Μείον πέντε τοις εκατό

ΟΜΑΔΑ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
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Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

6.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

-5% Μείον πέντε τοις εκατό
6.2 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη -5% Μείον πέντε τοις εκατό

Το συμβατικό ποσό για κάθε ομάδα,  δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού της

αριθμ.26/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  σύμφωνα με την παράγραφο 1.3

της υπ’ αριθμ. 510/2022 Διακήρυξης (αριθμ.πρωτ.9330/17.06.2022).

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ.2β. περ.γγ του Ν.4412/2016) και συγκρότηση Επιτροπής

Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’ανανέωση συμβολαίων αναβάθμισης

μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού’’

Αρ. απόφ: 247/2022

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

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

(άρθρο 32, παρ.2β. περ.γγ του Ν.4412/2016) και συγκρότησης Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την

ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’ανανέωση συμβολαίων αναβάθμισης μηχανογραφικών εφαρμογών

λογισμικού’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομική Επιτροπής τα ακόλουθα:

Το Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Λαυρεωτικής με το αριθμ. πρωτ:

14026/18.08.2022 αίτημά του (22REQ011140835) εισηγείται την ανανέωση των συμβολαίων

αναβάθμισης των μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού, προϋπολογισμού 47.055,52 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και εισηγείται τα κατωτέρω:

«Ο Δήμος Λαυρεωτικής για την ορθή λειτουργία των Οικονομικών και Διοικητικών του Υπηρεσιών,

έχει προμηθευτεί από το έτος 2011  και έχει στην κατοχή του,  τη βάση δεδομένων και το

συνεργαζόμενο με αυτήν εξειδικευμένο λογισμικό από την εταιρεία ‘’ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Α.Ε.’’.

Αναλυτικά χρησιμοποιούνται οι παρακάτω Εφαρμογές Λογισμικού:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1η ΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

Γραφείο Κίνησης Οχημάτων 1 3 4

Μισθοδοσία Βασικό Αναδρομικά 1 3 4

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) 1 1 2

Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.) 1 1 2
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Γραφείο Προσωπικού 1 4 5

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 1 1 2

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 1 1 2

Εξυπηρέτηση του Πολίτη 1 1 2

Μητρώο Δεσμεύσεων 1 1 2

Web Services Οικονομικής Υπηρεσίας 1 0 1

Web Services Μισθοδοσίας 1 0 1

Εξαγωγή Αρχείου για Δημοσιονομική Πολιτική 1 0 1

Οικονομική Λογιστήριο 1 26 27

Οικονομική Ταμειακή Υπηρεσία 1 14 15

Οικονομική - Προμήθειες & Αποθήκη 1 1 2

Στατιστικά Οικονομικής Υπηρεσίας 1 1 2

Διπλογραφικό Δήμων 1 1 2

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 1 3 4

Τέλος Παρεπιδημούντων 1 3 4

Κλήσεις Αυτοκινήτων 1 1 2

Αυθαίρετα Κτίσματα 1 0 1

Τέλος Κοινόχρηστων Χώρων 1 0 1

Τέλος Νεκροταφείων 1 0 1

ΔΙΑΣ - Εντολές Πληρωμής 1 0 1

ΤΑΠ Σύνδεση με ΚΕΔΕ 1 0 1

Κύκλωμα ΔΑΥΚ 1 0 1

Επίσης, ο Δήμος Λαυρεωτικής για την ορθή λειτουργία των Οικονομικών και Διοικητικών του

Υπηρεσιών, έχει προμηθευτεί από το έτος 2019 και έχει στην κατοχή του, τη βάση δεδομένων και το

συνεργαζόμενο με αυτήν εξειδικευμένο λογισμικό από την εταιρεία ‘‘Kosmos Intelligent Systems and

Services IKE εταιρεία spin off του Πανεπιστημίου Κρήτης’’.

Αναλυτικά χρησιμοποιούνται οι παρακάτω Εφαρμογές Λογισμικού:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρωτόκολλο – διακίνηση εγγράφων
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Οι ανωτέρω εταιρείες, ως δημιουργοί των σχετικών εφαρμογών λογισμικού, έχουν διατηρήσει την

κυριότητα του πηγαίου κώδικά τους, καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σ’ αυτά, με

συνέπεια να καθίστανται οι μοναδικές που μπορούν νόμιμα να παρέχουν, οι ίδιες, ή μέσω των

συνεργαζόμενων με αυτές εταιρειών, υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αυτών, για

όσο χρονικό διάστημα ο οικείος φορέας χρησιμοποιεί τα δημιουργημένα από αυτή προγράμματα,

αποκλειόμενης ρητά της δυνατότητας του τελευταίου να αναθέτει την παροχή των εν λόγω

υπηρεσιών σε τρίτους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32  του Ν.4412/2016  [Προσφυγή στη διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)], παρ.2β,

περ.γγ, «..η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις

κατωτέρω περιπτώσεις:… β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον

από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: … γγ)

προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής

ιδιοκτησίας. Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ εφαρμόζονται  μόνο εάν δεν

υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι

αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης…»

Επιπλέον,  σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.3 του Ν.2121/93 «…Με την επιφύλαξη των διατάξεων του

κεφαλαίου 7 του παρόντος νόμου, θεωρούνται ως έργα λόγου προστατευόμενα κατά τις διατάξεις

περί πνευματικής ιδιοκτησίας τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το

προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασμού τους. Η προστασία παρέχεται σε κάθε μορφή έκφρασης

ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ιδέες και οι αρχές στις οποίες βασίζεται

οποιοδήποτε στοιχείο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων και εκείνων στις

ουσίες βασίζονται τα συστήματα διασύνδεσής του, δεν προστατεύονται κατά τον παρόντα νόμο. 'Ενα

πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρείται πρωτότυπο εφόσον είναι προσωπικό πνευματικό

δημιούργημα του δημιουργού του…»

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε την ανάγκη ανανέωσης του συμβολαίου συντήρησης,

υποστήριξης και αναβάθμισης των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες του

Δήμου μας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Οι υπηρεσίες που ζητούνται να παρασχεθούν περιγράφονται ως εξής:

- Παροχή νέων εκδόσεων των εφαρμογών, καθώς και των αντίστοιχων εκδόσεων των εγχειριδίων

χρήσεως που συνοδεύουν τις εφαρμογές.
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- Τηλεφωνική υποστήριξη του προσωπικού του Δήμου για την επανεγκατάσταση των εφαρμογών

και των αρχείων δεδομένων που δημιουργήθηκαν από αυτές, σε περίπτωση βλάβης του

ηλεκτρονικού υπολογιστή.

- Παροχή πληροφοριών για τον χειρισμό των εφαρμογών τηλεφωνικώς.

- Ανακατασκευή και αποκατάσταση των αρχείων δεδομένων των εφαρμογών (Restore) από βλάβες

που προκλήθηκαν από οιοδήποτε λόγο (μη συμπεριλαμβανομένης της κακής χρήσεως των

εφαρμογών) υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή και αποκατάστασή τους είναι δυνατή

δεδομένου ότι τα εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων δεδομένων του Δήμου λειτουργούν

κανονικά.

Ο ανάδοχος, οφείλει να τηρεί και να προσκομίζει στην Υπηρεσία τα παρακάτω στοιχεία:

- Πλήρες ιστορικό των αναβαθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν στις εγκατεστημένες εφαρμογές.

- Πλήρη καταγραφή των επεμβάσεων που έγιναν εκ μέρους του για την αποκατάσταση ή για την

επίλυση προβλημάτων (τηλεφωνικά, μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης ή επιτόπου).

- Πλήρη καταγραφή των τηλεφωνημάτων που δέχτηκε από υπαλλήλους του Δήμου για οποιοδήποτε

θέμα όπως ενδεικτικά αναφέρονται: προβλήματα και δυσλειτουργίες των εφαρμογών, ερωτήσεις για

τη βέλτιστη χρήση τους, κλπ.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν είναι η ίδια η εταιρία κατασκευής, αλλά συνεργαζόμενη, οφείλει

επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει βεβαίωση της κατασκευάστριας με την οποία βεβαιώνεται ότι

είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της κατασκευάστριας και ότι γνωρίζει σε βάθος τις

υποστηριζόμενες εφαρμογές, ώστε να μπορεί να προβαίνει σε συντήρηση, υποστήριξη και

αναβάθμιση αυτών καθώς και σε τροποποίηση του ιδιόκτητου πηγαίου κώδικα, σε περιπτώσεις

εντοπισμού λαθών ή αλλαγών στη νομοθεσία ή για οποιαδήποτε αιτία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΓ/ΤΟΣ

1η ΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ 1ης
ΘΕΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΘΕΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ
ΘΕΣΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΘΕΣΕΙΣ Χ

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΤΟΥΣ 1ης

ΘΕΣΗΣ +
ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΘΕΣΕΩΝ

Γραφείο Κίνησης
Οχημάτων

4.000,00 € 1 1.240,00 € 3 150,00 € 450,00 € 1.690,00 €

Μισθοδοσία Βασικό
Αναδρομικά

3.500,00 € 1 1.085,00 € 3 150,00 € 450,00 € 1.535,00 €

Αναλυτική Περιοδική
Δήλωση (Α.Π.Δ.)

1.500,00 € 1 465,00 € 1 150,00 € 150,00 € 615,00 €
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Ενιαία Αρχή Πληρωμών
(Ε.Α.Π.)

2.000,00 € 1 620,00 € 1 150,00 € 150,00 € 770,00 €

Γραφείο Προσωπικού 3.500,00 € 1 1.085,00 € 4 150,00 € 600,00 € 1.685,00 €

Αποφάσεις Δημοτικού
Συμβουλίου

2.000,00 € 1 620,00 € 1 150,00 € 150,00 € 770,00 €

Αποφάσεις
Οικονομικής Επιτροπής

2.000,00 € 1 620,00 € 1 150,00 € 150,00 € 770,00 €

Εξυπηρέτηση του
Πολίτη

3.000,00 € 1 930,00 € 1 150,00 € 150,00 € 1.080,00 €

Μητρώο Δεσμεύσεων 2.000,00 € 1 620,00 € 1 150,00 € 150,00 € 770,00 €

Web Services
Οικονομικής Υπηρεσίας

2.000,00 € 1 620,00 € 0 150,00 € 0,00 € 620,00 €

Web Services
Μισθοδοσίας

1.500,00 € 1 465,00 € 0 150,00 € 0,00 € 465,00 €

Εξαγωγή Αρχείου για
Δημοσιονομική
Πολιτική

2.000,00 € 1 620,00 € 0 150,00 € 0,00 € 620,00 €

Οικονομική Λογιστήριο 3.000,00 € 1 930,00 € 26 150,00 € 3.900,00 € 4.830,00 €

Οικονομική Ταμειακή
Υπηρεσία

3.000,00 € 1 930,00 € 14 150,00 € 2.100,00 € 3.030,00 €

Οικονομική -
Προμήθειες & Αποθήκη

3.000,00 € 1 930,00 € 1 150,00 € 150,00 € 1.080,00 €

Στατιστικά Οικονομικής
Υπηρεσίας

2.000,00 € 1 620,00 € 1 150,00 € 150,00 € 770,00 €

Διπλογραφικό Δήμων 3.500,00 € 1 1.085,00 € 1 150,00 € 150,00 € 1.235,00 €

Τέλος Ακίνητης
Περιουσίας

3.000,00 € 1 930,00 € 3 150,00 € 450,00 € 1.380,00 €

Τέλος
Παρεπιδημούντων

3.000,00 € 1 930,00 € 3 150,00 € 450,00 € 1.380,00 €

Κλήσεις Αυτοκινήτων 3.000,00 € 1 930,00 € 1 150,00 € 150,00 € 1.080,00 €

Αυθαίρετα Κτίσματα 3.000,00 € 1 930,00 € 0 150,00 € 0,00 € 930,00 €

Τέλος Κοινόχρηστων
Χώρων

3.000,00 € 1 930,00 € 0 150,00 € 0,00 € 930,00 €

Τέλος Νεκροταφείων 3.000,00 € 1 930,00 € 0 150,00 € 0,00 € 930,00 €

ΔΙΑΣ - Εντολές
Πληρωμής

3.500,00 € 1 1.085,00 € 0 150,00 € 0,00 € 1.085,00 €

ΤΑΠ Σύνδεση με ΚΕΔΕ 4.000,00 € 1 1.240,00 € 0 150,00 € 0,00 € 1.240,00 €

Κύκλωμα ΔΑΥΚ 1.800,00 € 1 558,00 € 0 150,00 € 0,00 € 558,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 31.848,00 €

Φ.Π.Α. 24% 7.643,52 €
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ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.491,52 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΤΟΥΣ

Πρωτόκολλο – διακίνηση εγγράφων 6.100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 6.100,00 €

Φ.Π.Α. 24% 1.464,00 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.564,00 €

Η δαπάνη ανέρχεται σε ποσό  37.948,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), συνολικά 47.055,52 ευρώ και θα

βαρύνει τον Κ.Α. 10-6266.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή, ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να:

Α) εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2β, περίπτωση γγ του Ν. 4412/2016, την προσφυγή στη

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της υπηρεσίας με

τίτλο «Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας

ALFAWARE» στην εταιρεία ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ή σε συνεργαζόμενη εταιρεία.

Β) εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2β, περίπτωση γγ του Ν. 4412/2016, την προσφυγή στη

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της υπηρεσίας με

τίτλο «Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης λογισμικού (Πρωτόκολλο – διακίνηση εγγράφων) της

εταιρείας ‘‘Kosmos Intelligent Systems and Services IKE εταιρεία spin off του Πανεπιστημίου Κρήτης’’»

στην εταιρεία ‘‘Kosmos Intelligent Systems and Services IKE εταιρεία spin off του Πανεπιστημίου

Κρήτης’’  ή σε συνεργαζόμενη εταιρεία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τα όσα ορίζονται στο συνημμένο σε αυτό τεύχος

προδιαγραφών του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Β) προβεί στη συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016.

Το παρόν αίτημα εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016.»

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

το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την

εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.

[…]»
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Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική

Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής

και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] 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.»

Στο άρθρο 54  παρ.7  του Ν.4412/2016  προβλέπεται ότι: «Οι τεχνικές προδιαγραφές

καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο

61.»

Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016 «1. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής

της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί

υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των

παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες

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

δημοσίευση: α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα,

σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2, την παρ. 3, την περ. β’ της παρ. 4 και την παρ. 6,…»

Τέλος,  σύμφωνα με το άρθρο 61  του Ν.4412/2016,  ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους

οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση του

προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

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

- τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.3 του Ν.2121/93,
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- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 14026/18.08.2022 αίτημα του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής &

Επικοινωνιών και το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών

- την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 10-6266.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου

οικονομικού έτους 2022

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2β, περίπτωση γγ του Ν. 4412/2016, την προσφυγή στη

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της υπηρεσίας

με τίτλο «Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού της

εταιρείας ALFAWARE» στην εταιρεία ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ή σε συνεργαζόμενη εταιρεία.

Β. Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2β, περίπτωση γγ του Ν. 4412/2016, την προσφυγή στη

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της υπηρεσίας

με τίτλο «Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης λογισμικού (Πρωτόκολλο – διακίνηση εγγράφων) της

εταιρείας ‘‘Kosmos Intelligent Systems and Services IKE εταιρεία spin off του Πανεπιστημίου Κρήτης’’»

στην εταιρεία ‘‘Kosmos Intelligent Systems and Services IKE εταιρεία spin off του Πανεπιστημίου

Κρήτης’’ ή σε συνεργαζόμενη εταιρεία.

Γ. Εγκρίνει το με ημερομηνία 18.08.2022 τεύχος προδιαγραφών του Τμήματος Τεχνολογιών

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Δ. Συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της ανωτέρω διαδικασίας,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016,  αποτελούμενη από τους κάτωθι

υπαλλήλους:

1 .Θεόδωρο Κατσάρο, ΔΕ38, Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών, με

αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων

2.  Γεώργιο Δρέττα,  ΔΕ1,  Προϊστάμενο Τμήματος Εσόδων,  με αναπληρωτή το Χρήστο Λιούμη,  ΔΕ1

Διοικητικού

3. Νικόλαο Μαργαρίτη, ΔΕ1 Διοικητικού, με αναπληρωτή το Γεώργιο Γεώργα, ΔΕ Διοικητικού

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

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1

Πόλη ΛΑΥΡΙΟ

Ταχυδρομικός Κωδικός 195 00

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
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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

Αντικείμενο: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η αναβάθμιση των μηχανογραφικών

εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & της εταιρείας Kosmos Intelligent

Systems and Services IKE εταιρεία spin off του Πανεπιστημίου Κρήτης», εκτιμώμενης αξίας 37.948,00

ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 47.055,52 ευρώ.

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι, ΚΑ δαπανών 10-6266.001 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2022.

Κριτήριο ανάθεσης:  Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Διάρκεια σύμβασης:  Ως συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών ορίζεται το τέλος του

τρέχοντος έτους.

Η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει από την αποστολή της παρούσας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η ….. και ώρα …..

Ο φάκελος της προσφοράς θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής

(Κουντουριώτη 1, Λαύριο) μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

Στον φάκελο προσφοράς θα περιέχονται:

(1) ένας (υπο)φάκελος κλειστός, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», με τα κάτωθι

δικαιολογητικά:

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του,

από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που

αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
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β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,  ή

γ)  στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών,  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. που να είναι εν ισχύ κατά το

χρόνο υποβολής του,  άλλως,  στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος,  που να

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Πιστοποιητικά από τον e-ΕΦΚΑ που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του,  άλλως,  στην

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν

από την υποβολή του, για το προσωπικό που απασχολεί η ΑΕ.

Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου

αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016)

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης: πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών:  γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ,  έκδοσης

τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή του

Καταστατικό του Οικονομικού Φορέα

(2) ένας (υπο)φάκελος σφραγισμένος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»,

(3) ένας (υπο)φάκελος σφραγισμένος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Λαυρεωτικής.

Συνημμένα: Το με ημερομηνία 18.08.2022 τεύχος προδιαγραφών του Τμήματος Τεχνολογιών

Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας εργασιών καθαρισμού δημοτικών

αφοδευτηρίων (διαπίστωση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης με ιδιώτη)

Αρ. Απόφ.: 248/2022

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 περί

«έγκρισης διενέργειας εργασιών καθαρισμού δημοτικών αφοδευτηρίων (διαπίστωση αναγκαιότητας
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σύναψης σύμβασης με ιδιώτη)»,  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.

πρωτ: 14027/18.08.2022 εισήγηση Αντιδημάρχου Οικονομικών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του

άρθρου 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020): «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 καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή,

εντός της οποίας αυτές παρέχονται.»

2. Την υπ' αριθμ.130/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 6Ν1ΓΩΛ1-ΠΧ8)

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2022 και την αριθμ. πρωτ:

5080/14.01.2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία

επικυρώθηκε

3. την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 20-6275.002 με τίτλο «δαπάνες καθαρισμού

δημοτικών αφοδευτηρίων» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

4. την ανάγκη καθημερινού καθαρισμού και ευπρεπισμού των δημοτικών αφοδευτηρίων του

Δήμου που βρίσκονται επί της οδού Κ. Πλειώνη στο χώρο πίσω από τα ΤΑΞΙ, καθώς η συντήρηση, η

καλή λειτουργία και η καθαριότητά τους είναι ευθύνη του Δήμου.

5. το γεγονός ότι η σωστή λειτουργία, η τήρηση των κανόνων υγιεινής, η φροντίδα του χώρου, ο

ανεφοδιασμός με τα απαραίτητα για την υγιεινή μέσα, απαιτεί την τοποθέτηση ενός υπαλλήλου σε

καθημερινή βάση, για τουλάχιστον οχτώ ώρες την ημέρα

6. την αντικειμενική αδυναμία του Δήμου να εκτελέσει τη συγκεκριμένη εργασία καθαριότητας,

λόγω έλλειψης επαρκούς  προσωπικού

Εισηγούμαι τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση διενέργειας της εργασίας καθαρισμού των

δημοτικών αφοδευτηρίων  για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και την ανάθεση σε ιδιώτη.

Οι εργασίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος είναι οι κατωτέρω:

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα, καθάρισμα σε

λεκάνες, νιπτήρες, βρύσες, καθρέπτες, δάπεδα, πλύσιμο πλακιδίων και τζαμιών των δημοτικών

αφοδευτηρίων και των αύλειων χώρων.

Η εργασία αποσκοπεί στην τακτική, καθημερινή καθαριότητα και απολύμανση των αποχωρητηρίων

καθώς και στην επίβλεψη των χώρων ώστε να τηρούνται οι κανόνες λειτουργίας και υγιεινής. Τυχόν
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προβλήματα τεχνικής φύσεως θα αναφέρονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής προς

επιδιόρθωση.

Η ανάθεση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.»

Έπειτα από τα ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να

αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

άρθρου 40 του Ν.4735/2020

- τις διατάξεις του άρθρου 61  του Ν.3979/2011,  όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1  του

άρθρου 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020)

- την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 20-6275.002 του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2022

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 14027/18.08.2022 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού των δημοτικών αφοδευτηρίων

της πόλης του Λαυρίου από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής.

Β. Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών καθαρισμού των δημοτικών αφοδευτηρίων σε ιδιώτη,  για τη

διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη φροντίδα και την καλή λειτουργία του χώρου.

Γ. Ορίζει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της.

Δ. Η δαπάνη για τη συγκεκριμένη εργασία θα βαρύνει τον ΚΑ δαπανών 20-6275.002 του δημοτικού

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, καθώς και τον αντίστοιχο του έτους 2023.

Ε. Η ανάθεση της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118

του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

Αρ. Απόφ.: 249/2022

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 δαπανών πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 13552/09.08.2022 εισήγηση της Προέδρου

του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:
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Παρακαλώ όπως προβείτε σε έλεγχο των τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΒΔ 17-5/15.06.1959 (ΦΕΚ 114/Α/15.6.1959) και τις

διατάξεις του Ν. 3463/2006, άρθρο 173.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΣΕ €ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ €

1. ΑΛΙΑΓΑΣ ΧΡ.
ΣΥΝΤ. ΔΙΑΜ. Κ.Χ.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ
ΛΑΥΡΙΟΥ 08/07/2022 1 413,72 36,28

2. ΝΕΟΚΛΗΣ
ΣΕΜΠΡΟΣ I.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ.
ΣΑΝΤΟΡΙΝΕΙΚΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 11/07/2022 50 463,75 32,25€

3. ΤΣΙΩΛΗΣ ΣΥΝΤ. ΕΠΙΣΚ. ΠΑΙΔ. ΧΑΡ.
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 11/07/2022 43 405,78 28,22

4. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΥΝΤ. ΕΠΙΣΚ. ΑΛΟΥΜ. ΚΛ.
ΓΥΜΝ. ΛΑΥΡΙΟΥ 12/07/2022 4 417,37 29,03

5. MANKA
THEODHOR ST.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Χ. ΑΝΩ
ΟΡΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 12/07/2022 6 405,78 28,22

6.

Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
& Κ. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ
Ο.Ε.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔ. ΧΑΡ.
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12/07/2022 4557 428,97 29,83

7. ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΕΜΜ. ΣΥΝΤ. Κ.Χ.
ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 12/07/2022 13 411,58 28,62

8. ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔ.
ΧΑΡΑΣ ΝΥΧΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΛΑΥΡΙΟΥ

29/07/2022 35 463,75 32,25

9. ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤ.
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

05/08/2022 32 208,69 14,51€

ΣΥΝΟΛΟ 3.619,39 259,21

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 121,40

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 380,61

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

Ν.4555/2018 και ισχύει,

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

& Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων»,
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- Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης

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

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

- Την υπ’ αριθμ.14/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής,

- Την αριθμ.  πρωτ:  13552/09.08.2022  εισήγηση της Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας

Λαυρεωτικής και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

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

όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, από την Πρόεδρο, Σταυρούλα Ρέτσου,

συνολικού ποσού 3.619,39 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε

βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 2022.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΣΕ €ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ €

1. ΑΛΙΑΓΑΣ ΧΡ.
ΣΥΝΤ. ΔΙΑΜ. Κ.Χ.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ
ΛΑΥΡΙΟΥ 08/07/2022 1 413,72 36,28

2. ΝΕΟΚΛΗΣ
ΣΕΜΠΡΟΣ I.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ.
ΣΑΝΤΟΡΙΝΕΙΚΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

11/07/2022 50 463,75 32,25€

3. ΤΣΙΩΛΗΣ ΣΥΝΤ. ΕΠΙΣΚ. ΠΑΙΔ. ΧΑΡ.
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 11/07/2022 43 405,78 28,22

4. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΥΝΤ. ΕΠΙΣΚ. ΑΛΟΥΜ. ΚΛ.
ΓΥΜΝ. ΛΑΥΡΙΟΥ 12/07/2022 4 417,37 29,03

5. MANKA
THEODHOR ST.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Χ. ΑΝΩ
ΟΡΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 12/07/2022 6 405,78 28,22

6.

Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
& Κ. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ
Ο.Ε.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔ. ΧΑΡ.
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

12/07/2022 4557 428,97 29,83

7. ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΕΜΜ. ΣΥΝΤ. Κ.Χ.
ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 12/07/2022 13 411,58 28,62

8. ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔ.
ΧΑΡΑΣ ΝΥΧΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΛΑΥΡΙΟΥ

29/07/2022 35 463,75 32,25

9. ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤ.
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

05/08/2022 32 208,69 14,51€

ΣΥΝΟΛΟ 3.619,39 259,21

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 121,40

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 380,61
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,

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

ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα

Αρ. Απόφ.: 250/2022

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 «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/29.08.2022

εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

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

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

χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών

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

προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του

προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης

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

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

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

φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών

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

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

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

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

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

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

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

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

του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής»

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή:

1. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 53175/2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που

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

δαπανών»
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2. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 55904/2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που

αφορά την   Γ’ κατανομή ποσού 56.870 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.»

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 29.08.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την αποδοχή της  με αριθμ. πρωτοκόλλου 53175/2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που

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

δαπανών.

 2. Την αποδοχή της  με αριθμ. πρωτοκόλλου 55904/2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που

αφορά την  Γ’ κατανομή ποσού 56.870 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

ΘΕΜΑ: Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο ‘’σύνταξη υποστηρικτικών μελετών για τη

διεξαγωγή διαγωνισμού με το σύστημα μελέτη – κατασκευή για το έργο: αποκατάσταση Γαλλικής

Σκάλας’’

Αρ. Απόφ.: 251/2022

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 «οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο ‘’σύνταξη υποστηρικτικών μελετών για τη

διεξαγωγή διαγωνισμού με το σύστημα μελέτη – κατασκευή για το έργο: αποκατάσταση Γαλλικής

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με

τις οποίες η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται από

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεωτικά μέσα σε έναν (1) μήνα, από την υποβολή της μελέτης

από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, συνοδευόμενη από την τυχόν απαιτούμενη γνώμη άλλων φορέων ή

την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 3, την οποία βεβαιώνει το έγγραφο της διευθύνουσας

υπηρεσίας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 4, επέρχεται αυτοδίκαιη έγκριση. Η έγκριση



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 29 από 35

της μελέτης κατά τις παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 189 συνιστά και παραλαβή του αντικειμένου της

σύμβασης.

2. Τις διατάξεις της παρ.1  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική

Επιτροπή «…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…»

Με βάση τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής απέστειλε

το αριθμ. πρωτ: 14464/29.08.2022 έγγραφό της και εισηγείται τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

2. την αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ 2519 Β/20-07-2017)

3. την υπ’ αριθμ.81/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

4. την υπ’ αριθμ. 555/2022 απόφαση Δημάρχου με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της

μελέτης 22AWRD010838995 (ΑΔΑ: 63ΕΠΩΛ1-ΦΩΙ) «ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ’’»

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10295/01.07.2022  Σύμβαση (22SYMV010852871) με την οποία ανατέθηκε

η εκπόνηση της μελέτης/ υποστηρικτικών μελετών στην εταιρεία με την επωνυμία ‘’Αγγελική Δ.

Κορωναίου’’ έναντι του ποσού των 29.838,71 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 37.000,00 ευρώ.  Οι

μελέτες προσδιορίζουν επακριβώς την τρέχουσα κατάσταση του μνημείου της Γαλλικής Σκάλας

Μεταλλείων Λαυρίου, αλλά και την ενδεικνυόμενη ιστορικά και βέλτιστη αρχιτεκτονικά βάση της

προβλεπόμενης χρήσης, μετά την αποκατάσταση, λύση και είναι αναγκαίες για την σύνταξη του

φακέλου δημοπράτησης, και τον προσδιορισμό του διαγωνιστικού αντικειμένου

6. Την από 08.08.2022 εγκριτική απόφαση της μελέτης με την οποία βεβαιώνεται η ποιοτική και

ποσοτική επάρκεια της μελέτης  και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει

υποχρεώσεις του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την οριστική παραλαβή της μελέτης:   «ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΣΚΑΛΑΣ’’», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 189 του Ν.4412/2016, η οποία πρέπει να γίνει

με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.»
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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,

- τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 7752/25.06.2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

με θέμα «Σύνταξη υποστηρικτικών μελετών για τη διεξαγωγή διαγωνισμού με το σύστημα μελέτη –

κατασκευή για το έργο ‘’Αποκατάσταση Γαλλικής Σκάλας’’», το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με

ΑΔΑΜ: 22REQ010618284,

- την υπ’  αριθμ.81/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού δαπάνης

37.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

- την υπ’ αριθμ.555/2022 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία η απ’ ευθείας ανάθεση

της μελέτης,

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10295/01.07.2022 (22SYMV010852871) συναφθείσα σύμβαση,

- την από 08.08.2022 εγκριτική απόφαση της μελέτης,

- την αριθμ. πρωτ: 14464/29.08.2022 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

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ’’»,  όπως παραδόθηκε από την Ανάδοχο Αγγελική Δ.  Κορωναίου,  Πολιτικό

Μηχανικό,  με Α.Μ. πτυχίου μελετητή: 9599, με έδρα στη Βούλα, Προμηθέως 14, ΑΦΜ 032254344,

Δ.Ο.Υ.  Γλυφάδας,  σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 08.08.2022  εγκριτική απόφαση της

μελέτης και στην αριθμ. πρωτ: 14464/29.08.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί επιμήκυνσης για δώδεκα (12) μήνες της διάρκειας συμμετοχής του

Δήμου Λαυρεωτικής  στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων,

ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ

Αρ. Απόφ.: 252/2022

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
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διάταξης περί «επιμήκυνσης για δώδεκα (12)  μήνες της διάρκειας συμμετοχής του Δήμου

Λαυρεωτικής  στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-

67  ετών του ΟΑΕΔ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται

εκτάκτως,  διότι η ημερομηνία λήξης του προγράμματος είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2022  και σε

περίπτωση που αποφασισθεί η επιμήκυνσή του, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από την

Υπηρεσία και να υποβληθεί το σχετικό αίτημα πριν την ημερομηνία αυτή.

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:  14730/01.09.2022 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας,

στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

1.  Την αριθμ. πρωτ. 42119/15.07.2020 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ:62ΨΗ4691Ω2-Δ52),

‘’1η τροποποίηση δημόσιας πρόσκλησης Νο11/2017’’, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων και το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης του

προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών και την ανάγκη

αναδιαμόρφωσης των προϋπολογισθέντων δαπανών του ΟΑΕΔ κατ' έτος, αποφάσισε την επέκταση

της υλοποίησης του προγράμματος έως το 2024, συμπεριλαμβάνοντας πλέον στο πρόγραμμα και

οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.

1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

2. Ότι η διάρκεια της επιχορήγησης/προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με

δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12), ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει ο

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

απασχόλησης.

3. Την υπ΄αριθμ. 197/2021 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΥ79ΩΛ1-ΦΩ5) περί

υποβολής αίτησης συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
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4. Την υπ΄αριθμ 796/15622/2021  Απόφαση Δημάρχου που αφορά την πρόσληψη οκτώ (8)

ατόμων σύμφωνα με το ανωτέρω πρόγραμμα.

5. Την υπ΄αριθμ. 14631/31-08-2022 βεβαίωση της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που

βεβαιώνει την ύπαρξη πίστωσης ποσού 96.079,73 ευρώ στον ΚΑ 30-6041.001 «τακτικές αποδοχές

έκτακτου προσωπικού» και ποσού 28.940,50 ευρώ στον ΚΑ 30-6054.001 «εργοδοτικές εισφορές

έκτακτου προσωπικού» στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 που επαρκούν

για την κάλυψη δαπάνης των αποδοχών 8 ατόμων του προγράμματος 55-67 από 16-09-2022 για

άλλους δώδεκα μήνες.

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

επιμήκυνσης για άλλους δώδεκα (12) μήνες συμμετοχής του Δήμου Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα

επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 – 67 ετών και συγκεκριμένα των

οκτώ (8) ατόμων που αναφέρονται στη υπ΄ αριθμ 796/2021 Απόφαση Δημάρχου.»

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

αποφασίσουν σχετικά.

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

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

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων / Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

που αφορά σε πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας

55-67 ετών σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα (ΑΔΑ:

62ΨΘ4691Ω2-Δ52),

- την υπ’ αριθμ.197/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης για τη συμμετοχή του Δήμου Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα

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

- την αριθμ.796/2021 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία έγινε η πρόσληψη οχτώ (8)

ατόμων στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος,

- την αριθμ. πρωτ:14631/31.08.2022 βεβαίωση περί εγγραφής πίστωσης της Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών,

- την αριθμ. πρωτ: 14730/01.09.2022 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού &

Διοικητικής Μέριμνας

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α
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Α. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος για την επέκταση για άλλους δώδεκα (12) μήνες συμμετοχής του

Δήμου Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων,

ηλικίας 55 – 67 ετών και συγκεκριμένα των οκτώ (8) ατόμων που προσλήφθηκαν με την υπ’ αριθμ.

796/2021 Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής.

Η δαπάνη της μισθοδοσίας τους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής

οικονομικού έτους 2022 στους ΚΑ 30-6041.001 και 30-6054.001.

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

απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης.

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής

σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τη δικάσιμο

της 9/9/2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή, της Δεφίγγου Γαρυφαλλιάς, ΓΑΚ 77392/2022- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ

Αρ. Απόφ.: 253/2022

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

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας

διάταξης περί «ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την εκπροσώπηση του Δήμου

Λαυρεωτικής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τη

δικάσιμο της 9/9/2022  και σε κάθε μετ’  αναβολή,  της Δεφίγγου Γαρυφαλλιάς,  ΓΑΚ 77392/2022-

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα

συζητείται εκτάκτως, λόγω του συντόμου χρόνου συζήτησης της προσωρινής διαταγής.

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

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

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

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

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

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

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

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

ημερήσια διάταξη. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο

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

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

ακόλουθα:
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Με αριθμ. πρωτ: 13040/02.08.2022 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής αίτηση της

Γαρυφαλλιάς – Βασιλικής Δεφίγγου, συμβασιούχου ΙΔΟΧ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),  με την οποία αιτείται τη μετατροπή της συμβάσεως

εργασίας της από Ορισμένου Χρόνου σε Αορίστου.

Συγκεκριμένα, η αίτηση αφορά συζήτηση προσωρινής διαταγής, με την οποία ζητά:

- να υποχρεωθεί ο Δήμος να την απασχολεί, ακόμα και μετά τη λήξη της σύμβασή της, διότι καλύπτει

πάγιες, διαρκείς  και μόνιμες ανάγκες, στη θέση, την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν

εκ του νόμου, με αυτή την υπηρεσιακή της ένταξη και εξέλιξη, δυνάμει σχέσης εργασίας αορίστου

χρόνου,  λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών της προσόντων,  επ’  απειλή χρηματικής

ποινής ποσού 300,00 ευρώ, για κάθε ημέρα μη συμμορφώσεώς του με την απόφαση που θα εκδοθεί

και έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής.

- να εκδοθεί προσωρινή διαταγή αποδοχής της εργασίας της και καταβολής των νόμιμων αποδοχών

της από το Δήμο Λαυρεωτικής, μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεώς της.

- να καταδικασθεί ο Δήμος στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της.

Η ανωτέρω προσλήφθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής με ειδικότητα ΥΕ Εργάτριας Καθαριότητας

προκειμένου να συνδράμει στο έργο των Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, λόγω

της πανδημίας (covid).

Ως χρόνος συζήτησης της προσωρινής διαταγής ορίσθηκε η 4 Ιουλίου 2022. Κατά τη συζήτηση

της υπόθεσης, ο Δήμος Λαυρεωτικής θα πρέπει να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο, αφού

από την 1η Ιανουαρίου 2021 δεν υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος με πάγια αντιμισθία, προκειμένου να

μεταφέρει και να υποστηρίξει τη θετική στάση του Δήμου ως προς το αίτημα της αιτούσας.

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

παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4915/2022, ορίζεται

ότι η Οικονομική Επιτροπή «…ι) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και

αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και

για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη

μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων

μέσων είναι υποχρεωτική.…ιδ) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την

ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με

μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε

ανώτατα δικαστήρια..».

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο χειρισμός της υπόθεσης στο

Δικηγόρο Αθηνών,  κο Γεώργιο Ν.  Κατσαμπέρη,  έναντι του ποσού των 134,00  ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.
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24%), σύμφωνα με την από 02.09.2022 προσφορά του  και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4915/2022,

- την αριθμ. πρωτ: 13040/02.08.2022 αίτηση της κας Γαρυφαλλιάς – Βασιλικής Δεφίγγου ενώπιον

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), ΓΑΚ:77392/2022, ΕΑΚ:

8799/2022

- την από 02.09.2022 προσφορά του κου Γ. Ν. Κατσαμπέρη

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο Αθηνών, Γεώργιο Ν. Κατσαμπέρη, με έδρα

στην Αθήνα,  Λεωφ.  Αλεξάνδρας 100,  με ΑΦΜ 047705341,  Δ.Ο.Υ.  Δ’  Αθηνών,  να εκπροσωπήσει το

Δήμο Λαυρεωτικής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων –  Διαδικασία Προσωρινής Διαταγής –  της

Γαρυφαλλιάς – Βασιλικής Δεφίγγου, συμβασιούχου ΙΔΟΧ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών (ΓΑΚ:77392/2022, ΕΑΚ: 8799/2022), κατά τη δικάσιμο της 9ης Σεπτεμβρίου 2022, καθώς και

σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο και να αποδεχθεί το αίτημά της.

Β. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου ορίζεται σε ποσό 134,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικά 166,16

ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6111 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

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

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


