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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 27ης Τακτικής Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 3 Οκτωβρίου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 14:00

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 16466/2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 28.09.2022

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  6

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

Ασπασία Αργεντίνη, Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Γεώργιος Αδάμης (ως αναπληρωματικό μέλος

στη θέση του τακτικού Κωνσταντίνου Λεβαντή)

Απόντα μέλη  :  1

Αρετούσα Μακρή

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και σύναψης 2ης συμπληρωματικής σύμβασης

του έργου ‘’Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων στο Δήμο Λαυρεωτικής’’

Αρ. Απόφ.: 262/2022

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 2ου ΑΠΕ και σύναψης 2ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου

‘’Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων στο Δήμο Λαυρεωτικής’’» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 16273/27.09.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

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

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης
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799.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ολοκληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ.

248/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαυρεωτικής, περί έγκρισης των

επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του Αναδόχου, ενώ με την υπ. Αρ. 161/2020 απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε το πρακτικό Νο 1  του διαγωνισμού

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

κυρώθηκε η ανάθεση κατασκευής του Έργου.

3.  Στις 30/12/2020  υπογράφηκε Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και του Δήμου

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

διάρκεια σύμβασης δώδεκα (12)  μήνες δηλαδή έως την  30/12/2021.

4. Ο 1ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣΕ εγκρίθηκαν με το από 01/07/2021 1Ο  Πρακτικό της κοινής επιτροπής

παρακολούθησης.

5.  Δόθηκε παράταση στην διάρκεια της εργολαβικής σύμβασης, κατά τρείς μήνες δηλαδή έως τις

28/03/2022, η οποία εγκρίθηκε με το 1Ο Πρακτικό της  Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της

προγραμματικής σύμβασης του έργου και με την υπ.   αριθμ.  173/2021  απόφαση της

οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής

6. Δόθηκε παράταση στην διάρκεια της εργολαβικής σύμβασης, Αρχικής και 1ης Σ.Σ.Ε., κατά τρείς

μήνες δηλαδή έως τις 27/06/2022, η οποία εγκρίθηκε με το 4Ο Πρακτικό της  Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου και με την υπ.  αριθμ. 100/2022

απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.

7. Δόθηκε παράταση στην διάρκεια της εργολαβικής σύμβασης, Αρχικής και 1ης Σ.Σ.Ε., κατά τρείς

μήνες δηλαδή έως τις 27/09/2022, η οποία εγκρίθηκε με το 5Ο Πρακτικό της  Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου και με την υπ.  αριθμ. 191/2022

απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.

8. Η Τ.Υ. του Δήμου Λαυρεωτικής προέβη στην σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε. ο οποίος περιελάμβανε και

την σύνταξη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, η οποία απαιτείται για την ορθή

ολοκλήρωση του έργου.

9. Το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. στην 15η συνεδρίαση  την 27.07.2022 γνωμοδότησε θετικά για τον 2ο Α.Π.Ε. του

έργου και την σύναψη της 2ης Σ.Σ.Ε..

10. Με το 7ο Πρακτικό η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.), ενέκρινε τον 2ο Α.Π.Ε. και την

σύναψη της 2ης Σ.Σ.Ε. του έργου καθώς και την παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης

εργασιών του έργου, δηλαδή έως τις 30/12/2022.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο του έργου αποτελούν οι εργασίες κατασκευής του κτιρίου Ποντίων  του Δήμου

Λαυρεωτικής. Οι λειτουργίες του κτιρίου αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα: Στο ισόγειο
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περιλαμβάνονται: η κεντρική αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου, η είσοδος, το κυλικείο, βοηθητικοί

χώροι (wc, κλπ.) και αποθηκευτικοί χώροι. Στον όροφο περιλαμβάνονται: χώροι γραφείων,

βιβλιοθήκη, βοηθητικοί χώροι (wc, κλπ.) και πατάρι που αποτελεί εκθεσιακό χώρο πάνω από την

κεντρική αίθουσα. Η σύνδεση των δύο ορόφων πραγματοποιείται μέσω κλίμακας, πλάτους 1,35 έως

1,45m και ανελκυστήρα ικανών διαστάσεων για την εξυπηρέτηση και ΑμεΑ. Στον περιβάλλοντα χώρο

διαμορφώνονται οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης, κλίμακα για την είσοδο στο κτίριο και ράμπες

πρόσβασης ΑμεΑ για την κάλυψη των υψομετρικών διαφορών.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται:

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Γ:ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Δ: ΔΙΚΤΥΑ

ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαραίτητες μεταβολές και προσαρμογές των

εργασιών του έργου της αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης καθώς και τις εργασίες της

2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η μεταβολή των ποσοτήτων και οι νέες εργασίες προέκυψαν από την δυσκολία ακριβών

προμετρήσεων διότι το κτίριο ήταν ήδη υπό κατασκευή και εκτεθειμένο σε καιρικά φαινόμενα για

αρκετά χρόνια (από το 2009) με αποτέλεσμα μετά την έλευση των φυσικών καταστροφών αλλά και

τον έντονων πλημμυρικών φαινομένων της περιόδου 2021-2022   να καταστραφούν τελικά κάποια

ήδη κατασκευασμένα τμήματα, τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στην εργολαβική σύμβαση (αφού

ήταν ήδη κατασκευασμένα).

Επίσης η προσαρμογή στις νέες διεθνείς οδηγίες για τον αερισμό και κλιματισμό των κτιρίων με σκοπό

την αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας αλλά και την εφαρμογή μέτρων προστασίας και

πρόληψης,  επέφερε υποχρεωτικές τροποποιήσεις στα συστήματα αυτά με αποτέλεσμα την

τροποποίηση τμημάτων των εγκαταστάσεων της μελέτης και αντίστοιχη μεταβολή του

προϋπολογισμού τους.

-Οι προτεινόμενες μεταβολές (αυξομειώσεις) ποσοτήτων των εργασίες της αρχικής σύμβασης (μετά

τον 1ο ΑΠΕ), θα αντιμετωπιστούν με αντίστοιχες μεταβολές εντός της ίδιας ομάδας, χρήση επί έλαττον

δαπανών έως του ορίου 20% και με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων του εγκεκριμένου

προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης  μέχρι του ποσού  681,61  ευρώ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

α/α ΟΜΑΔΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
1ου ΑΠΕ

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΤ/ΜΕ
ΝΟΥ 2ου
ΑΠΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΡΟΤ/ΝΟ ΑΠΕ

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 5.070,65 10.071,70 10.843,51 113,85%

2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
19.320,84 19.320,84 16.769,34 -13,21%

3 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ -
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 37.324,80 38.918,40 40.071,23 7,36%

4 ΔΙΚΤΥΑ 103.074,39 111.331,23 108.868,9
6 5,62%

5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΞΥΛΙΝΕΣ Η
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

50.228,22 52.010,42 54.701,28 8,91%

6 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 49.591,74 50.383,74 50.215,02 1,26%

7 ΛΟΙΠΑ
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 36.765,04 63.767,52 64.535,38 75,53%

ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

53.343,88 918,64 681,61
Χρήση

απροβλέπτων:
237,03

- Οι προτεινόμενες μεταβολές (αυξομειώσεις) ποσοτήτων των εργασίες της 1ης ΣΣΕ (μετά τον 1ο ΑΠΕ),

θα αντιμετωπιστούν με αντίστοιχες μεταβολές εντός της ίδιας ομάδας, χρήση επί έλαττον δαπανών

έως του ορίου 20% και με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων του εγκεκριμένου

προϋπολογισμού της 1ης ΣΣΕ  μέχρι του ποσού  423,28 ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ 1ης Σ.Σ.Ε.  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
α/α ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
1ου ΑΠΕ)

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
2ου ΑΠΕ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΑΠΕ

1  ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

9.868,80 12.489,60 26,56%

2  ΔΙΚΤΥΑ 28.636,01 31.221,17 9,03%

3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ
Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

6.633,00 11.700,00 76,39%
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ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7.989,39 423,28  Χρήση
απροβλέπτων:
7.566,11

 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για να περιλάβει ποσότητες εργασιών (νέων και

υπαρχόντων) που δεν μπορούν να καλυφθούν από τη δαπάνη των απροβλέπτων της αρχικής

σύμβασης. Η ανάγκη των νέων εργασιών ή η αύξηση των ποσοτήτων των προβλεπόμενων εργασιών

προέκυψαν από απρόβλεπτα γεγονότα που εξελίχθηκαν κατά την κατασκευή του έργου και

τροποποίησαν τις αρχικές συνθήκες μελέτης του έργου.

Οι εργασίες στο σύνολο τους αποτελούν εργασίες αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση και

λειτουργικότητα του έργου. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ΄ξένες’ ως προς το είδος αλλά και τη μορφή

του δημοπρατηθέντος τεχνικού αντικειμένου δε συνιστούν τροποποίηση της μορφής του

δημοπρατηθέντος έργου, και βρίσκονται εντός του φυσικού αντικειμένου του.

Επί πλέον οι παραπάνω εργασίες δεν επιφέρουν καμία τροποποίηση στο προκηρυχθέν έργο με άμεση

συνέπεια στη στρέβλωση του υγειούς ανταγωνισμού.

Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 171.078,97€ (συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α.)

Αναλυτικότερα:

Εργασίες προϋπολογισμού 91.380,63

ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 16.448,51

Σύνολο εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 107.829,14

Απρόβλεπτα 16.174,37

Άθροισμα 124.003,51

Πρόβλεψη

αναθεώρησης

Αφαιρείται

έκπτωση :

(1- 36,53%) x 22.000,00 = 13.963,40

Άθροισμα 137.966,91

ΦΠΑ   24,00 % 33.112,06

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 171.078,97

και επειδή

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

του άρθρου 156.
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2. Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες της αρχικής σύμβασης που έχουν

εκτελεστεί καθώς και αυτές της  1ης  Σ.Σ.Ε και να συμπεριλάβει εργασίες της 2ης ΣΣΕ όπως αυτές

προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

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

προέκυψαν από απρόβλεπτες περιστάσεις  και κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση

του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση  και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της

παρ. 1γ. του άρθρου 132 του Ν4412/2016 δηλαδή:

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

προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

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

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

συμφωνίας-πλαίσιο.

Και του άρθρου 156 του Ν4412/2016 δηλαδή:

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

δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή,

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

σύμβασης δεν υπερβαίνει  αθροιστικά με το ποσό της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης το

50% του ποσού της αρχικής σύμβασης.

γ)   οι εργασίες που προβλέπονται κατ’ είδος από το συμβατικό τιμολόγιο και τον

προϋπολογισμό εκτελούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες

(πρόσθετες ή υπερσυμβατικές εργασίες) και δεν αφορούν επέκταση του αντικειμένου της

αρχικής σύμβασης.

4.  Η δαπάνη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται  στο ποσό 107.829,14€ (για

εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%), 16.174,37€ για απρόβλεπτα, 13.963,40€ για αναθεώρηση και

33.112,06 € για ΦΠΑ  και συνολικά στο ποσό των 171.078,97 €, και παρουσιάζει υπέρβαση από

τη αρχική σύμβαση ποσοστού =30,29%< 35% .

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

Εισηγούμαστε

1. Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και την σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου:

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», δαπάνης  507.821,33

€  για την αρχική σύμβαση, 76.069,52 € για την 1η ΣΣΕ και  171.078,97€  για την 2η ΣΣΕ,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

2. Την παράταση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου ώστε να

συμπεριληφθούν και οι νέες εργασίες, κατά τρείς (3) μήνες, δηλαδή έως τις 30/12/2022.»
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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 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 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων,

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

τροποποιηθεί και ισχύει,

- το πρακτικό της 15ης Συνεδρίας της 27.07.2022 του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.,

- την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και 1ης

συμπληρωματικής σύμβασης, μετά του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης

- το 7ο πρακτικό της 20.09.2022  της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Υλοποίησης της

προγραμματικής σύμβασης του έργου,

- την αριθμ. πρωτ: 16273/27.09.2022 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 έγκριση του 2ου ΑΠΕ και τη σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου:

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», δαπάνης  507.821,33 €

για την αρχική σύμβαση, 76.069,52 € για την 1η ΣΣΕ και 171.078,97€  για την 2η ΣΣΕ,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

2. Την παράταση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών του έργου ώστε να

συμπεριληφθούν και οι νέες εργασίες, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 30.12.2022.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους

2022 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 263/2022

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 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Την αριθμ.202/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. περί έγκρισης
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προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

2. Την αριθμ. πρωτ. 169055/30.12.2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της 202/2021 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.ΑΤΗ.Λ.

3. Την αριθμ.1/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. περί έγκρισης 1ης

τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

4. Την αριθμ.18/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. περί έγκρισης 2ης

τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

5. Την αριθμ.33/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. περί έγκρισης 3ης

τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

6. Την αριθμ.83/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. με την οποία εγκρίθηκε

η 4η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με τις κάτωθι μεταβολές:

Στο σκέλος των εσόδων:

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 4ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

73.00 ΕΣΟΔΑ ΕΓΚ. ΕΠΕΞΕΡ. ΛΥΜΑΤΩΝ
ΛΑΥΡ/ΚΗΣ

443.000 10.000 453.000
73.03 ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 220.000 48.000 268.000
73.04 ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 406.136 40.000 446.136
73.05 ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3.900.000 100.000 4.000.000
73.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
70.000 20.000 90.000

73.07 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 40.000 20.000 60.000
41.10.12 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

742.817 -716.317 26.500

41.10.14 ΕΠΙΧ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ (ΠΔΕ)

6.495.046 6.495.046

45-98-02 ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

5.897.160 -1.194.866 4.702.294

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 26.996.734 -1.673.183 25.323.551

Στο σκέλος των εξόδων:

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 4ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

62.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 300.000 100.000 400.000
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ

5.000 1.000 6.000

11.00 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2.000 7.000 9.000
11.02.00 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 5.000 55.000 60.000
11.02.01 ΕΡΓ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔ ΑΚΑΘ ΛΥΜ ΔΕ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ
0 30.000 30.000
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11.02.03 ΕΡΓ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ

0 30.000 30.000

13.02 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-
ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

4.000 10.000 14.000
14.00 ΕΠΙΠΛΑ 3.000 5.000 8.000

15.01.21
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΕΣΠΑ)

742.817 -716.317 26.500

15.01.22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤΗΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

1.227.866 -1.194.866 33.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 26.996.734 -1.673.183 25.323.551

Σύμφωνα με την παρ.  1  του άρθρου 72  του Ν.  3852/2010,  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  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- την υπ’ αριθμ. 83/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τέταρτη (4η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.) οικονομικού έτους 2022, όπως αυτή

εμφανίζεται αναλυτικά κατωτέρω:
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 4ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ

73. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

73.00 ΕΣΟΔΑ ΕΓΚ. ΕΠΕΞΕΡ. ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡ/ΚΗΣ 443.000 10.000 453.000

73.03 ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 220.000 48.000 268.000

73.04 ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 406.136 40.000 446.136

73.05 ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3.900.000 100.000 4.000.000

73.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 70.000 20.000 90.000

73.07 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 40.000 20.000 60.000

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 73
5.079.136 238.000 5.317.136

74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

74.03.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ 70.000 70.000

74.03.02. ΕΠΙΧ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ(ΚΑΠ 2017 ΣΕ ΔΕΥΑ
Ν.4071/2012 Π.6&13 ΑΡ.10)

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 74
70.000 70.000

75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

75.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 5.000 5.000

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 75
5.000 5.000

76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

76.03.00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 7.000 7.000
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6.03.07 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 150.000 150.000

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 76
157.000 157.000

41. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΙΔ. ΤΕΛΗ

- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

41.10.10 ΕΠΙΧ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

575.631 575.631

41.10.11 ΕΠΙΧ.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

682.349 682.349

41.10.12 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΕΣΠΑ)

742.817 -716.317 26.500

41.10.13 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤΗΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

1 1

41.10.14 ΕΠΙΧ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ (ΠΔΕ) 6.495.046 6.495.046

41.10.15 ΕΠΙΧ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ,ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΛ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

1 1
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41-10-16 ΕΠΙΧ.«Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ)
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης και
Τηλεθέρμανσης Δήμου Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)», 19.962 19.962

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 0 0

41.90 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80% 10.000 10.000

41.90 ΣΥΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 80%&3%(ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ)

0 0

41.97 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΓΩΝ,ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

128.631 128.631

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 41
8.654.438 -716.317 7.938.121

45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΝΕΙΑ
45-98-02 ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 5.897.160 -1.194.866 4.702.294

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 45
5.897.160 -1.194.866 4.702.294

81 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - - -
81-01 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 5.000 5.000

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 81
5.000 5.000

82 ΕΞΟΔΑ&ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - - -
82-01 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 10.000 10.000

82-99 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 0 0

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 82
10.000 10.000

54.00 Φ.Π.Α ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ-(Λ/.71-82) 2.900.000 - 2.900.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 22.777.734 21.104.551

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ
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82.96 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(Κάλυψη
ενταλματοποιήσεων που αφορούν προηγούμενες
χρήσεις)

4.219.000 4.219.000

45-98-01 ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΕΞΟΦΛ.ΛΗΞ.ΟΦΕΙΛ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΩ ΥΠΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 82
4.219.000 4.219.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 26.996.734 -1.673.183 25.323.551

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 4ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 700.000 700.000
60.02 ΠΑΡ. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20.000 20.000

60.03 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚ. 180.000 180.000
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α

60 900.000,00 900.000,00
61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 120.000 120.000

61.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ(ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ) 66.200 66.200
61.03 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ(ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ) 10.000 10.000
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61.90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΥΠΟΚ. ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 85.000 85.000

61.98 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0 0
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α

61 281.200,00 281.200,00
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

62.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 300.000 100.000 400.000
62.02 ΕΥΔΑΠ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2.000.000 2.000.000
62.03 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 82.000 82.000
62.04 ΕΝΟΙΚΙΑ 0 0

62.04.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ 30.000 30.000
62.04.09 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝ.ΕΡΓΩΝ 44.400 44.400
62.05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6.000 6.000
62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 0 0

62.07.01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ 10.000 10.000
62.07.02 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧ.ΕΓΚ-ΛΟΙΠ.ΜΗΧ 10.000 10.000

62.07.03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 30.000 30.000

62.07.04 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ. 30.000 30.000
62.07.08 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10.000 10.000
62.07.09 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 10.000 10.000

62.07.11.724 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 10.000 10.000
62.07.11.824 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 5.000 5.000

62.07.11.924 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5.000 5.000

62.07.13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 20.000 20.000
62.07.22

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ&ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ
580.000 580.000

62.07.23 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 30.000 30.000
62.07.24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 20.000 20.000
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62.07.25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 80.000 80.000
62-07-26

724
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 10.000 10.000

62-07-26
824

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜ ΑΠΟΧΕΤ ΚΕΡΑΤΕΑ 10.000 10.000

62-07-26
924

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜ ΑΠΟΧΕΤ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 10.000 10.000

62.07.27 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ&ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

0 0

62.07.28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΣΑΣ 15.000 15.000
62.07.29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 10.000 10.000
62.07.30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 30.000 30.000
62.07.31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 30.000 30.000
62.07.32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ&ΜΕΙΟΚΤΟΝΙΑΣ 5.000 5.000

62.98 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15.000 15.000
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α

62 3.447.400,00 100.000,00 3.547.400,00
63. ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ

63.00 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0
63.03 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ 5.000 5.000

63.04 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.000 1.000

63.98 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 17.000 17.000
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α

63 23.000,00 23.000,00
64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
64.00.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ(ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) 300.000 300.000

64.00.02 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 2.000 2.000
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64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ) 500 500
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1.000 1.000
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.000 1.000 6.000

64.06 ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ν.4257/14 ΑΘΡ.73 0 0
64.07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 20.000 20.000

64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 20.000 20.000
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 5.000 5.000

64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 30.000 30.000
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α

64 383.500,00 1.000,00 384.500,00
65. ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

65.01
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.000 15.000

65.10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 2.000 2.000
65.98 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ

10.000 10.000

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
65 27.000,00 27.000,00
10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

10.04 ΑΓΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑ.10

11. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ
11.00 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2.000 7.000 9.000
11.02 ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 0 0

11.02.00 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 5.000 55.000 60.000
11.02.01 ΕΡΓ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔ ΑΚΑΘ ΛΥΜ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 0 30.000 30.000
11.02.02 ΕΡΓ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔ ΑΚΑΘ ΛΥΜ ΔΕ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟ 0 0
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11.02.03 ΕΡΓ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ,ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΑΡΙ 0 30.000 30.000

11.07 ΚΤΙΡ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡ.ΣΕ ΑΚΙΝ. ΤΡΙΤΩΝ 21.000 21.000
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α

11 28.000,00 122.000,00 150.000,00
12. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
12.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.000 2.000
12.01 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.000 1.000
12.03 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 5.000 5.000

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
12 8.000,00 8.000,00
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

13.01 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
13.02 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.000 10.000 14.000

13.09 ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α

13 4.000,00 10.000,00 14.000,00
14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

14.00 ΕΠΙΠΛΑ 3.000 5.000 8.000

14.01 ΣΚΕΥΗ 2.000 2.000
14.03 Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 10.000 10.000
14.08 ΕΞΟΠΛ. ΤΗΛ/ΝΙΩΝΚΩΣ 2.000 2.000

14.09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6.000 6.000

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
14 23.000,00 5.000,00 28.000,00
15. ΑΚΙΝΗΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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15.01.19 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

575.631 575.631

15.01.20 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

682.349 682.349

15.01.21
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΕΣΠΑ)

742.817 -716.317 26.500

15.01.22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ
ΖΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤΗΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

1.227.866 -1.194.866 33.000

15.01.23 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ (ΠΔΕ) 6.495.046 6.495.046
15.01.24 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΠΛΑΚΑΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ,ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΛ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

4.797.925 4.797.925

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
15 14.521.634 -1.911.183 12.610.451
16 ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ&ΕΞ.ΠΟΛΥΕΤ.

16.17 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ 24.000 24.000

16.19 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΑΣΕΩΣ 5.000 5.000
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α

16 29.000,00 29.000,00
18 ΣΥΜΕΜΕΤΟΧΕΣ&ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

18.11 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 4.000 4.000

4.000,00 4.000,00
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81 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 150.000 150.000

81.01 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 0 0

ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α. 81 150.000,00 150.000,00

82 ΕΞΟΔΑ&ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

82-00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18.000 18.000
ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α. 82 18.000,00 18.000,00
54.00 ΦΠΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ-(Λ/.11-28/60-82&ΑΠΟΔΟΣΗΣ) 2.900.000 - 2.900.000
54.08 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
30.000

-
30.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 22.777.734 21.104.551

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΕ&ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)

4.215.000 4.215.000

- -
82-51 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4.000 4.000

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.
4.219.000 4.219.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 26.996.734 -1.673.183 25.323.551
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 264/2022

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 «έγκρισης

5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

1. Την αριθμ.202/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. περί έγκρισης

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

2. Την αριθμ. πρωτ. 169055/30.12.2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της 202/2021 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.ΑΤΗ.Λ.

3. Την αριθμ.1/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. περί έγκρισης 1ης

τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

4. Την αριθμ.18/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. περί έγκρισης 2ης

τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

5. Την αριθμ.33/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. περί έγκρισης 3ης

τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

6. Την αριθμ.83/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. περί έγκρισης 4ης

τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

7. Την αριθμ.130/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. με την οποία εγκρίθηκε

η 5η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με τις κάτωθι μεταβολές:

Στο σκέλος των εσόδων:

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

73. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

73.05 ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22.700

ΣΥΝΟΛΟ K.A 73 22.700

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 22.700

Στο σκέλος των εξόδων:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
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60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
60.02 ΠΑΡ. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 19.200

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 60 19.200,00

64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 3.500

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 64 3.500

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 22.700

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 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  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- την υπ’ αριθμ. 130/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πέμπτη (5η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.) οικονομικού έτους 2022, όπως αυτή

εμφανίζεται αναλυτικά κατωτέρω:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ
73. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

73.00 ΕΣΟΔΑ ΕΓΚ. ΕΠΕΞΕΡ. ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡ/ΚΗΣ 453.000 453.000

73.03 ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 268.000 268.000
73.04 ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 446.136 446.136
73.05 ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 4.000.000 22.700 4.022.700
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73.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

90.000 90.000

73.07 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 60.000 60.000

ΣΥΝΟΛΟ
K.A 73 5.317.136 22.700 5.339.836

74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
74.03.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ 70.000 70.000
74.03.02. ΕΠΙΧ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ(ΚΑΠ 2017

ΣΕ ΔΕΥΑ Ν.4071/2012 Π.6&13 ΑΡ.10)

ΣΥΝΟΛΟ
K.A 74 70.000 70.000

75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
75.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 5.000 5.000

ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α 75 5.000 5.000

76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
76.03.00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 7.000 7.000
76.03.07 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 150.000 150.000
ΣΥΝΟΛΟ
K.A 76 157.000 157.000

41. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΙΔ.
ΤΕΛΗ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
41.10.10 ΕΠΙΧ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΕΛ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

575.631 575.631

41.10.11 ΕΠΙΧ.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ,
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

682.349 682.349

41.10.12 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΕΣΠΑ)

26.500 26.500

41.10.13 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤΗΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

1 1

41.10.14 ΕΠΙΧ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ (ΠΔΕ)

6.495.046 6.495.046
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41.10.15 ΕΠΙΧ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ-
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ,ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΛ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

1 1

41-10-16 ΕΠΙΧ.«Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας
Νερού (ΣΑΝ) Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης, Αποχέτευσης και
Τηλεθέρμανσης Δήμου Λαυρεωτικής
(Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)»

19.962 19.962

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 0 0
41.90 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80% 10.000 10.000
41.90 ΣΥΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
80%&3%(ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ)

0 0

41.97 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ,ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ,ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

128.631 128.631

ΣΥΝΟΛΟ
K.A 41 7.938.121 7.938.121

45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-
ΔΑΝΕΙΑ

45-98-02 ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 4.702.294 4.702.294

ΣΥΝΟΛΟ
K.A 45 4.702.294 4.702.294

81 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
81-01 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 5.000 5.000

ΣΥΝΟΛΟ
K.A 81 5.000 5.000

82 ΕΞΟΔΑ&ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ

82-01 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 10.000 10.000
82-99 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

ΑΝΑΓΚΩΝ
0 0

ΣΥΝΟΛΟ
K.A 82 10.000 10.000
54.00 Φ.Π.Α ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ-(Λ/.71-82) 2.900.000 2.900.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 21.104.551 21.127.251
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ
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82.96 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ(Κάλυψη ενταλματοποιήσεων
που αφορούν προηγούμενες χρήσεις)

4.219.000 4.219.000

45-98-01 ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΕΞΟΦΛ.ΛΗΞ.ΟΦΕΙΛ ΑΠΟ
ΔΗΜΟ ΜΕΣΩ ΥΠΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α 82 4.219.000 4.219.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 25.323.551 22.700 25.346.251

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2022

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕΤΑΒΟΛΗ 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ
60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 700.000 700.000
60.02 ΠΑΡ. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20.000 19.200 39.200
60.03 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚ. 180.000 180.000

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
60 900.000,00 19.200,00 919.200,00

61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 120.000 120.000

61.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΛ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ(ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ) 66.200 66.200

61.03 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ
ΤΡΙΤΟΥΣ(ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ) 10.000 10.000

61.90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΥΠΟΚ. ΣΕ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 85.000 85.000

61.98 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0 0
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α

61 281.200,00 281.200,00

62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
62.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 400.000 400.000
62.02 ΕΥΔΑΠ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2.000.000 2.000.000
62.03 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 82.000 82.000
62.04 ΕΝΟΙΚΙΑ 0 0

62.04.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ 30.000 30.000
62.04.09 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝ.ΕΡΓΩΝ 44.400 44.400

62.05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6.000 6.000
62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 0 0

62.07.01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ-
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 10.000 10.000
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62.07.02 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧ.ΕΓΚ-
ΛΟΙΠ.ΜΗΧ 10.000 10.000

62.07.03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 30.000 30.000

62.07.04 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜ. 30.000 30.000

62.07.08 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10.000 10.000
62.07.09 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 10.000 10.000

62.07.11.724 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 10.000 10.000

62.07.11.824 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 5.000 5.000

62.07.11.924 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5.000 5.000

62.07.13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ 20.000 20.000

62.07.22
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ&ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

580.000 580.000

62.07.23 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 30.000 30.000
62.07.24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 20.000 20.000

62.07.25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 80.000 80.000

62-07-26-724 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 10.000 10.000

62-07-26-824 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜ ΑΠΟΧΕΤ
ΚΕΡΑΤΕΑ 10.000 10.000

62-07-26-924 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜ ΑΠΟΧΕΤ
ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 10.000 10.000

62.07.27
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ&ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

0 0

62.07.28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΣΑΣ 15.000 15.000

62.07.29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΟΠΛΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 10.000 10.000

62.07.30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 30.000 30.000
62.07.31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 30.000 30.000

62.07.32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ&ΜΕΙΟΚΤΟΝΙΑΣ 5.000 5.000

62.98 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15.000 15.000
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α

62 3.547.400,00 3.547.400,00

63. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
63.00 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0
63.03 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ 5.000 5.000
63.04 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 1.000 1.000
63.98 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 17.000 17.000

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
63 23.000,00 23.000,00

64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
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64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

64.00.00
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ(ΚΑΥΣΙΜΑ-
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)

300.000 300.000

64.00.02 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΓΑΘΩΝ
ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 2.000 2.000

64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ) 500 500
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1.000 1.000

64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6.000 6.000

64.06 ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ N.4257/14
ΑΘΡ.73 0 0

64.07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 20.000 20.000

64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 20.000 20.000
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 5.000 5.000
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 30.000 3.500 33.500

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
64 384.500,00 3.500,00 388.000,00

65. ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

65.01 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.000 15.000

65.10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 2.000 2.000

65.98 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ
ΕΞΟΔΑ 10.000 10.000

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
65 27.000,00 27.000,00

10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
10.04 ΑΓΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α.10

11. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ
11.00 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 9.000 9.000
11.02 ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 0 0

11.02.00 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 60.000 60.000

11.02.01 ΕΡΓ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔ ΑΚΑΘ ΛΥΜ ΔΕ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 30.000 30.000

11.02.02 ΕΡΓ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔ ΑΚΑΘ ΛΥΜ ΔΕ
ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟ 0 0

11.02.03 ΕΡΓ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ,ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΑΡΙ 30.000 30.000

11.07 ΚΤΙΡ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡ.ΣΕ ΑΚΙΝ. ΤΡΙΤΩΝ 21.000 21.000
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α

11 150.000,00 150.000,00

12.
ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-
ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

12.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.000 2.000
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12.01 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.000 1.000
12.03 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 5.000 5.000

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
12 8.000,00 8.000,00

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
13.01 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

13.02 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-
ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 14.000 14.000

13.09 ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α

13 14.000,00 14.000,00

14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

14.00 ΕΠΙΠΛΑ 8.000 8.000

14.01 ΣΚΕΥΗ 2.000 2.000
14.03 Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 10.000 10.000

14.08 ΕΞΟΠΛ. ΤΗΛ/ΝΙΩΝΚΩΣ 2.000 2.000

14.09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6.000 6.000
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α

14 28.000,00 28.000,00

15. ΑΚΙΝΗΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

15.01.19

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

575.631 575.631

15.01.20

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

682.349 682.349

15.01.21

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΕΣΠΑ)

26.500 26.500

15.01.22

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ
ΖΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤΗΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

33.000 33.000

15.01.23 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
(ΠΔΕ) 6.495.046 6.495.046
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15.01.24

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ-
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ,ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΛ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

4.797.925 4.797.925

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
15 12.610.451 12.610.451

16 ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ&ΕΞ.ΠΟΛΥΕΤ.
16.17 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ 24.000 24.000

16.19 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ
ΑΠΟΣΒΑΣΕΩΣ 5.000 5.000

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
16 29.000,00 29.000,00

18 ΣΥΜΕΜΕΤΟΧΕΣ&ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

18.11 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 4.000 4.000
4.000,00 4.000,00

81 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 150.000 150.000

81.01 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ 0 0

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.
81 150.000,00 150.000,00

82 ΕΞΟΔΑ&ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ

82-00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18.000 18.000
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.

82 18.000,00 18.000,00

54.00 ΦΠΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ-(Λ/.11-28/60-
82&ΑΠΟΔΟΣΗΣ) 2.900.000 2.900.000

54.08
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

30.000 30.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 21.104.551 21.127.251

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

50
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ(ΠΟΕ&ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)

4.215.000 4.215.000

82-51 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4.000 4.000
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4.219.000 4.219.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 25.323.551 22.700 25.346.251
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2021

(αριθμ.131/2022 απόφαση ΔΣ)

Αρ. Απόφ.: 265/2022

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

ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και

Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2021» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1 του Ν.3852/2010, 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..».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και

Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής  με την υπ’ αριθμ.131/2022 σχετική απόφασή του (ΑΔΑ: 6ΛΡΖΟΕΙΜ-ΩΔ1)

ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεις έτους 2021, μετά και από τον έλεγχο του ορκωτού ελεγκτή

–  λογιστή και τη διαβιβάζει,  με το αρ.  πρωτ:  15534/19.09.2022  έγγραφο,  προς επικύρωση στην

Οικονομική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την αριθμ.131/2022 απόφαση:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Του  Διοικητικού Συμβουλίου προς την Περιφέρεια   για την  διαχειριστική χρήση 1/1-31/12/2021

Κύριοι

            Σας υποβάλλουμε για έγκριση την Έκθεση Διαχειρίσεως που αφορά την απερχόμενη χρήση.

    Α. ΓΕΝΙΚΑ

       Στη χρήση που πέρασε,  οι κυριότερες δραστηριότητες της επιχείρησης παρέμειναν αμετάβλητες σε

σχέση με αυτές στις προηγούμενες χρήσεις και αφορούσαν σε έσοδα ύδρευσης και αποχέτευσης, έσοδα

από νέες συνδέσεις με τα δίκτυα αποχέτευσης-ύδρευσης, έσοδα βιολογικού και έσοδα από τη μεταφορά

λυμάτων.

       Η διοίκηση της επιχείρησης συνέχισε να δραστηριοποιείται στον τομέα των νέων επενδύσεων

Αναλήφθηκαν από την επιχείρηση νέα έργα του τομέα ύδρευσης (Τηλεμετρία, Αντικατάσταση

Υδρομέτρων, Δίκτυα) και του Τομέα Αποχέτευσης (Δίκτυα), μέσω του χρηματοδοτικών προγραμμάτων
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του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ/Αντώνης Τρίτσης), του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και της Περιφέρειας

Αττικής  τα οποία όμως δεν ολοκληρώθηκαν πλήρως μέσα στη χρήση 2021. Επίσης αναβαθμίστηκε ο

βιολογικός καθαρισμός της Κερατέας με αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία του. Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

διαθέτει πλέον δύο αξιόλογης δυναμικότητας βιολογικούς καθαρισμούς. Η επιχείρηση επίσης μίσθωσε

χώρο δίπλα στα γραφεία της στο Λαύριο για να επεκτείνει  το χώρο που στεγάζονται οι διοικητικές της

υπηρεσίες.

       Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ποσοστό 4% περίπου.

       Τα οργανικά έξοδα  παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης,

εμφανίζοντας συνολικά μικρή μείωση.

       Προτεραιότητες της Δημοτικής επιχείρησης είναι α) να καθορίζει σαφώς το κόστος των παρεχόμενων

υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση παρέλαβε στη χρήση 2020 όλα τα δίκτυα, τεχνικά έργα και

λοιπά πάγια που παραμέναν στην κυριότητα του Δήμου Λαυρεωτικής και λογίζει πλέον αποσβέσεις και

για τα δίκτυα αυτά. Η αναπόσβεστη αξία των παγίων αυτών (που θεωρήσαμε και ως αξία αποτίμησης)

ανήλθε στο ποσό των € 6.245 χιλιάδες περίπου και καταχωρήθηκε σε λογαριασμό αποθεματικού.

και β) η είσπραξη καθυστερούμενων λογαριασμών για να βελτιωθεί η ταμιακή ρευστότητα. Αυτό γίνεται

πάντα με βάση το συμφέρον της επιχείρησης αλλά λαμβάνοντας υπόψη και κοινωνικούς παράγοντες

ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και νοικοκυριών.

       Πλην της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης που δημιουργεί τα προβλήματα εμπρόθεσμης

είσπραξης των απαιτήσεών που αναφέραμε, η επιχείρηση έχει να αντιμετωπίσει και θέματα που

άπτονται με νομικές εκκρεμότητες του βιολογικού καθαρισμού Λαυρίου.

       Για το σημαντικό αυτό θέμα το οποίο θεωρούμε ότι έχουν διενεργηθεί όλες οι κατά νόμο

απαραίτητες ενέργειες, πληροφορίες αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 38 του προσαρτήματος των

οικονομικών καταστάσεων.

 Η επιχείρηση στις 31/12/2021 έχει τις κάτωθι εγκαταστάσεις και γραφεία:

ΕΡΜΟΥ 28 ΛΑΥΡΙΟ ΕΔΡΑ
ΟΘΩΝΟΣ κ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΛΑΥΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΛΑΤΟΥΡΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΕΡΑΤΕΑ ΒΙΟΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΛΑΥΡΙΟ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 3 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΛΑΥΡΙΟ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΛΑΥΡΙΟ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 7 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΜΑΤΩΝ
ΚΕΡΑΤΕΑ –ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 17 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑ- ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 13 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Β. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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1. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

Ακίνητα – Τεχνικές εγκαταστάσεις

Τα ακίνητα που εμφανίζονται στο λογαριασμό του ενεργητικού «Ακίνητα» αφορούν τις εγκαταστάσεις

των βιολογικού καθαρισμών Λαυρίου και Κερατέας, τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης τα

αντλιοστάσια, τις δαπάνες νέων συνδέσεων και τις δαπάνες διαμόρφωσης και βελτίωσης της  έδρας της

επιχείρησης στην οδό Ερμού 28 Λαύριο και του γραφείου της στις οδούς  Όθωνος και Μπουμπουλίνας

στην Κερατέα.

Μηχανήματα – Μεταφορικά μέσα και Λοιπός εξοπλισμός

Στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται μηχανήματα και εργαλεία διάφορα, ένα

αποφρακτικό,  ένα Bobcat,  ένα φορτηγό,  ένα επιβατηγό ΙΧ,  ένα βυτιοφόρο,  ένα φορτηγάκι VAN  και

τέσσερα μοτοποδήλατα, διάφορα έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές  και  γενικά  ο  εξοπλισμός  που

κρίνεται  απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης. Όλα (πλην του φορτηγού του οποίου

δεν έχει ακόμη μεταβιβαστεί η άδεια κυκλοφορίας) ανήκουν στην κυριότητά της   και είναι ελευθέρα

βαρών και διεκδικήσεων.

Λοιπά άυλα

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει αγορές και άδειες χρήσης λογισμικών προγραμμάτων απαραίτητων

για τη λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησης και την έκδοση των λογαριασμών.

Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις των υποκείμενων σε απόσβεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων διενεργούνται με τους

προβλεπόμενους από την νομοθεσία συντελεστές απόσβεσης αλλά και την ωφέλιμη ζωή τους.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Περιλαμβάνονται τεχνικά έργα υπό κατασκευή αξίας ολοκλήρωσης € 5.652.987,19 (πλήρης ανάλυση

παρατίθεται στην παράγραφο 8.1 του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων).

Επίσης ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει εγγυήσεις  για την εκμίσθωση τωνν κτιρίων όπου στεγάζονται

οι διοικητικές υπηρεσίες της επιχείρησης ποσού € 5.090,00 και εγγύηση ΔΕΗ.

Πλην των ανωτέρω έργων υπό εκτέλεση οι σημαντικές αγορές σε λοιπά μη κυκλοφορούντα

περιουσιακά στοιχεία αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί (ποσά σε €):

ΕΝΙΣΧΥΣΗ &ΑΝΤ.ΔΙΚΤ.ΥΔΡ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ & ΑΝΩ ΟΡΙΑ 473.729,24
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 243.847,19
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ΕΡΓ.ΙΔΙΩΤ.ΣΥΝΔΕΣ.ΑΚΑΘ.ΛΥΜ.ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑ 29.100,00
ΕΡΓ.ΙΔΙΩΤ.ΣΥΝΔΕΣ.ΑΚΑΘ.ΛΥΜ.ΔΕ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 29.100,00
ΕΡΓ.ΙΔ.ΣΥΝΔ.ΥΔΡΟΜ.ΟΙΚ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29.017,55

2. Εμπορικές απαιτήσεις

       Οι εμπορικές απαιτήσεις προέρχονται από τη δραστηριότητα της επιχείρησης και δεν κρίνονται στο

σύνολο τους  εισπράξιμες.  Το σύνολο του ποσού  απαιτείται από δημότες και επιχειρήσεις αφορά

βεβαιωμένα έσοδα ύδρευσης και αποχέτευσης και στις 31/12/2021 ανερχόταν στο ποσό € 3.782.991,05.

Η επιχείρηση έχει ήδη λογιστικοποιήσει προβλέψεις για ζημιές που θα προκύψουν από ανεπίδεκτες

είσπραξης απαιτήσεις συνολικού ποσού € 854.972,48.

3. Λοιπές απαιτήσεις

       Ο λογαριασμός «Λοιπές απαιτήσεις» συνολικού ποσού € 996.938,45 περιλαμβάνει  απαιτήσεις ΦΠΑ

ποσό €  991.535,80  και ποσό €  5.402,65  διάφορες άλλες απαιτήσεις (από εργαζομένους,  πάγιες

αντιμισθίες κ.α.). Το υψηλό ποσό απαίτησης ΦΠΑ προήλθε από ανάληψη νέων επιχορηγούμενων έργων

μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για τα οποία όμως η ΔΕΥΑΤΗΛ επιχορηγείται για την καθαρή αξία

των έργων αυτών μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αυτό το τελευταίο το επιβαρύνεται η επιχείρηση

και το απαιτεί μέσω συμψηφισμού (ως δραστηριότητα υπαγόμενη στο φόρο αυτό)  από το Ελληνικό

Δημόσιο.

4.Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου

       Στο λογαριασμό «Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου» ποσό € 1.192.322,13 περιλαμβάνονται κυρίως

έσοδα και τέλη της χρήσης 2021  για τα οποία οι αντίστοιχοι λογαριασμοί εκδόθηκαν το 2022.

5. Ίδια κεφάλαια

       Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31/12/2021 ανέρχονται στο ποσό € 10.211.661,82 και είναι

πολλαπλάσια του αρχικώς καταβλημένου κεφαλαίου ποσό €  20.000,00.  Είναι σχεδόν αμετάβλητα σε

σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης.

6. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

       Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συμπεριλαμβάνουν

προβλέψεις αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού και αντιστοιχούν στο 40% της

συνολικής αποζημίωσης που θα ελάμβαναν εάν η επιχείρηση τους απέλυε, σύμφωνα με τις διατάξεις

της εργατικής νομοθεσίας.

Στην κλειόμενη χρήση 2021, η επιχείρηση άλλαξε την λογιστική της πολιτική όσον αφορά τις προβλέψεις

για αποζημίωση προσωπικού, σύμφωνα με την  211/1/27.12.2021 οδηγία της ΕΛΤΕ, αλλάζοντας τα ήδη

δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης 2020.

7. Υποχρεώσεις (πλην κρατικών επιχορηγήσεων και δουλευμένων εξόδων)
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       Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης κατά την 31/12/2021  έχουν περιληφθεί στους κατάλληλους

λογαριασμούς και εμφανίζονται στον ισολογισμό. Το συνολικό ποσό αυτών ανέρχεται σε € 7.523.274,43

(υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης € 2.897.946,59).

       Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται δάνεια ποσού € 3.283.111,93 από το Τ.Π.Δ. για

τα οποία όμως έχει ήδη εγκριθεί και η επιχείρηση λαμβάνει επιχορηγήσεις για την εξόφλησή τους μέσω

του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

       Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν κυρίως υποχρεώσεις προς την Ε.Υ.Δ.Α.Π. ποσού €

2.429.320,43 και υποχρεώσεις προς διάφορους λοιπούς προμηθευτές.

      Κυριότερες υποχρεώσεις σε προμηθευτές είναι:

Ε.ΥΔ.Α.Π.   Α.Ε. 2.429.320,43 €
Θ-Φ Α.Τ.Ε.Ε. 746.817,91 €
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ 745.452,76 €
ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 106.401,92 €
Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & Κ.ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 43.427,67 €
ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΚΥΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 23.708,80 €
ΛΙΟΥΜΗΣ Δ.&Π. Ο.Ε. 19.801,69 €
ΜΕΝΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 14.358,85 €
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Μ. ΑΡΓΥΡΙΟΣ 13.047,97 €
ΤΣΟΥΚΑΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12.091,99 €

Τέλος συμπεριλαμβάνονται υποχρεώσεις για φόρους και τέλη και υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς

οργανισμούς.

Όλες οι υποχρεώσεις προέρχονται από τη δραστηριότητα της επιχείρησης και εξοφλούνται εμπρόθεσμα

στο μέτρο που η ρευστότητα της  το επιτρέπει.

8. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Στο λογαριασμό «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα» συμπεριλαμβάνονται δεδουλευμένα  τηλεφωνικά έξοδα

(ΟΤΕ), έξοδα ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ), έξοδα ηλεκτροδότησης (ΔΕΗ) και διάφορα άλλα έξοδα για τα οποία οι

λογαριασμοί και τα παραστατικά λήφθηκαν ή θα ληφθούν μέσα στη χρήση 2022. Τα συγκεκριμένα ποσά

αφορούν έξοδα της χρήσης 2021 και σε αυτήν καταχωρήθηκαν.

9. Έσοδα και έξοδα

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης  ανήλθε στο ποσό των €  4.488.602,39  (προηγούμενη χρήση ποσό €

4.291.765,73).

Τα Λοιπά συνήθη έσοδα ποσό € 59.047,42 (προηγούμενη χρήση ποσό € 37.669,54) παρουσιάζουν μικρή

αύξηση.
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Επίσης και στη χρήση 2021  δεν εισπράχθηκαν,  ούτε λογίστηκαν επιχορηγήσεις του Υπουργείου

εσωτερικών (Κ.Α.Π. Δήμων δε Δ.Ε.Υ.Α.) που για τη χρήση 2013 είχαν ανέλθει στο ποσό € 38.700,06. Η

τύχη των επιχορηγήσεων αυτών που αναλογούν στις χρήσεις από το 2014 και μετά  είναι άγνωστη και

ως εκ τούτου η επιχείρηση δεν λόγισε το έσοδο αυτό.

Τα συνολικά έξοδα  ανήλθαν σε € 4.920.462,17 (προηγούμενη χρήση € 5.050.086,60)  και εμφανίζουν

συνολικά μικρή μείωση σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση.  Στον πίνακα που ακολουθεί

παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία των εξόδων, σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης.

Έξοδα ανά κατηγορία 31/12/2021 31/12/2020
Μισθοί και ημερομίσθια 836.714,09 790.949,22
Αμοιβές τρίτων 66.621,80 138.464,15
Παροχές τρίτων 3.189.961,17 3.184.915,62
Φόροι και τέλη 7.519,61 7.574,21
Διάφορα έξοδα 236.462,20 262.420,76
Αποσβέσεις περ/κών στοιχείων 397.595,99 379.575,32
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.598,39 5.438,70
Λοιπά έξοδα και ζημιές 179.988,92 280.748,62
Σύνολο 4.920.462,17 5.050.086,60

10. Αποτελέσματα χρήσεως
      Τα αποτελέσματα χρήσης  ανήλθαν  στο ποσό των € 1.860,74 προ φόρων.

Γ.  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ποσά σε €)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 31/12/2021 31/12/2020

Σύνολο καθαρής θέσης 10.211.661,82 = 48,58% 10.299.487,06 = 60,20%
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 21.021.152,20 17.108.566,04

Σύνολο καθαρής θέσης και
επιχορηγήσεων 19.733.116,33 = 93,87% 18.446.927,84 = 107,82%
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 21.021.152,20 17.108.566,04

Σύνολο κυκλοφορούντων 6.393.591,06 = 145,80% 4.421.508,42 = 185,12%
Σύνολο βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων 4.385.066,06 2.388.497,95

Μικτό κέρδος 730.074,29 = 16,27% 494.333,91 = 11,52%
Κύκλος εργασιών 4.488.602,39 4.291.765,73

Αποτελέσματα προ φόρων 1.860,74 = 0,04% 1.005.503,43 = 23,43%
Κύκλος εργασιών 4.488.602,39 4.291.765,73
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Αποτελέσματα προ φόρων 1.860,74 = 0,02% 1.005.503,43 = 9,76%
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 10.211.661,82 10.299.487,06

Το σύνολο των μη κυκλοφορούντων καλύπτεται από το σύνολο της καθαρής θέσης και των κρατικών

επιχορηγήσεων.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό υπερκαλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η επιχείρηση δεν

αντιμετωπίζει προβλήματα ταμιακής ρευστότητας.

11. Κίνδυνοι

Κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγορών

Η επιχείρηση προμηθεύεται το προϊόν το οποίο διαθέτει από την Ε.Υ.Δ.Α.Π.. Επίσης επειδή το νερό ως

προϊόν χρειάζεται πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις για να αποθηκευτεί, αυτό καθιστά αδύνατη τη λύση του

υψηλού αποθέματος. Προσπάθειες δημιουργίας γεωτρήσεων, πηγαδιών κ.α. έχουν εγκαταλειφθεί ως

ασύμφορες, διότι η τιμή προμήθειας θεωρείται προς το παρόν  φυσιολογική. Ως εκ τούτου η επιχείρηση

αντιμετωπίζει τον κίνδυνο από τις μεταβολές τιμών της Ε.Υ.Δ.Α.Π. η οποία για την περιοχή της

Λαυρεωτικής αποτελεί μονοπώλιο. Η εταιρεία αυτή όμως με κύριο μέτοχο το Ελληνικό δημόσιο παρέχει

πολύ καλό προϊόν σε πολύ καλές τιμές.

Κίνδυνος  ρευστότητας

Κίνδυνος ρευστότητας δεν υπάρχει προς το παρόν για την επιχείρηση εκ του γεγονότος ότι το

σημαντικότερο μέρος των υποχρεώσεών της αφορά υποχρεώσεις προς την Ε.Υ.Δ.Α.Π. και προμηθευτές

συνεργάτες εξόδων συντήρησης,  οι οποίοι είναι ελαστικοί στο θέμα της αποπληρωμής τους.

Επιπροσθέτως η επιχείρηση δεν έχει επί της ουσίας δανειακές υποχρεώσεις.

Η επιχείρηση διατηρεί ικανά ταμιακά διαθέσιμα και το σύνολο των κυκλοφορούντων την 31/12/2021

υπέρ καλύπτει το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της.

Πιστωτικός κίνδυνος

Εκ του γεγονότος ότι το νερό είναι είναι ένα κοινωνικό αγαθό, η επιχείρηση δεν αξιολογεί τους πελάτες

της και δεν λαμβάνει  πληροφορίες από την αγορά και από σχετικές βάσεις δεδομένων.  Σε κάθε

περίπτωση η διακοπή της παροχής ύδατος εξασφαλίζει την απαίτησή της. Πριν προχωρήσει σε τέτοιες

ενέργειες εξετάζει και την κοινωνική πλευρά του θέματος (Πολύτεκνοι, άνεργοι, Α.Μ.Ε.Α. κ.α.) και

προχωράει σε ρυθμίσεις ή και διαγραφές απαιτήσεων όταν συντρέχουν σημαντικοί κοινωνικοί λόγοι. Η

απαίτηση πάντως σε κάθε περίπτωση δεν βαρύνει τον άμεσο καταναλωτή αλλά τον κύριο του ακινήτου

που υδροδοτείται. Αυτό το τελευταίο είναι σημαντική εξασφάλιση.
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Κίνδυνος ταμειακών ροών

Η επιχείρηση  δεν διαθέτει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία στο ενεργητικό της οπότε ο

κίνδυνος των ταμιακών ροών για αυτά κρίνεται περιορισμένος. Οι τόκοι που εμφανίζονται στα έσοδα

αφορούν κυρίως τόκους υπερημερίας ανεξόφλητων λογαριασμών.

Η επιχείρηση επίσης δεν έχει επί της ουσίας δάνεια οπότε ο κίνδυνος από μεταβολές επιτοκίων δεν

υπάρχει.

Κίνδυνος από επιβολή ειδικών αποζημιώσεων του δασάρχη Λαυρίου

Πλήρης ανάλυση του κινδύνου αυτού αναφέρεται στην παράγραφο 2  του προσαρτήματος των

οικονομικών καταστάσεων.

Η επιχείρηση τέλος δεν χρησιμοποιεί λογιστική αντιστάθμισης κινδύνων.

12. Θέματα προσωπικού

Οι όροι απασχόλησης του προσωπικού, όπως αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές, άδειες, αποζημιώσεις

κ.λ.π., είναι  με  βάση την κείμενη νομοθεσία και τηρούνται όλοι οι όροι ασφαλείας.

Η Επιχείρηση παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους της να σέβονται τη διαφορετικότητα

κάθε υπαλλήλου ή συνεργάτη της και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να

δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.  Η επιχείρηση το 2021  απασχόλησε 42  (μέσος όρος)

εργαζομένους ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας και πάγια πολιτική της είναι η παροχή ίσων ευκαιριών

στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών. Οι σχέσεις

της επιχείρησης με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.

Σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 2021, κανένα

όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας.

13. Περιβαλλοντικά θέματα

Η Επιχείρηση έχει ISO 9001. Λόγω της φύσης των εργασιών της (βιολογικός καθαρισμός και παροχή

ύδατος) είναι εν τοις πράγμασι περιβαλλοντική. Η επεξεργασμένη ιλύς των βιολογικών καθαρισμών

παραλαμβάνεται από εταιρεία που διαθέτει ανάλογη εξειδίκευση και απορρίπτονται σε

προβλεπόμενους χώρους. Το παραγόμενο νερό του βιολογικού καθαρισμού απορρίπτεται σε

χαρακτηρισμένους με ΦΕΚ αποδέκτες.

Δ.  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ

Η επιχείρηση παραμένει ισχυρή λόγω του μεγάλου ύψους των ιδίων κεφαλαίων της. Επίσης έχει θετικό

κεφάλαιο κίνησης και δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στην εξόφληση των υποχρεώσεών της.

Σημαντικότατο θέμα είναι η δυσκολία είσπραξης εμπρόθεσμα του συνόλου των απαιτήσεων της από

νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εξ’ αιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης. Πρόσθετο πρόβλημα στις
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εισπράξεις αποτελεί και η εκ νέου επιδείνωση της οικονομίας των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών εξ΄

αιτίας της πανδημίας του covid-19.  Λόγω του γεγονότος αυτού και δεδομένου ότι το νερό αποτελεί

κοινωνικό αγαθό, η διοίκηση της επιχείρησης προσανατολίζεται σε μείωση ελαστικών δαπανών και σε

αναζήτηση επιχορηγήσεων για να ισχυροποιηθεί ταμιακά, χωρίς να επιβαρύνει προς το παρόν  τα ήδη

βεβαρυμμένα οικονομικά των επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Ε.  ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πλήρης ανάλυση όλων των προαναφερόμενων λογαριασμών περιλαμβάνεται στο προσάρτημα των

οικονομικών καταστάσεων.

Όσον αφορά ενδεχόμενες υποχρεώσεις της επιχείρησης, σας παραπέμπουμε στις παραγράφους 2 και 38

του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων όπου γίνεται ανάλυση των ενδεχόμενων αυτών

υποχρεώσεων καθώς και των ενεργειών στις οποίες έχει προχωρήσει η διοίκηση.

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

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους της Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010  τεύχος Α'),  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει,

- την υπ’ αριθμ. 131/2022 απόφαση του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021 της

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής, ήτοι τον ισολογισμό

της 31ης Δεκεμβρίου 2021, το προσάρτημα του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2021, την κατάσταση

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2021
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2021 31/12/2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα/Τεχνικές εγκαταστάσεις 6.1 15.300.600,26 14.687.496,08
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 18.783,78 21.767,33
Μεταφορικά μέσα 6.1 9.488,40 12.168,40
Λοιπός εξοπλισμός 6.1 29.303,44 39.415,61
Σύνολο 15.358.175,88 14.760.847,42

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 6.2 4.394,13 4.278,52
Σύνολο 4.394,13 4.278,52

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή 8.1 5.652.987,19 2.338.645,10
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 8.2 5.595,00 4.795,00
Σύνολο 5.658.582,19 2.343.440,10
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 21.021.152,20 17.108.566,04

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 8.2.1 2.928.018,57 2.489.155,08
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου 8.2.2 1.192.322,13 1.050.460,29
Λοιπές απαιτήσεις 8.2.3 996.938,45 386.174,72
Προπληρωμένα έξοδα 8.2.4 5.012,50 11.025,74
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.2.5 1.271.299,41 484.692,59
Σύνολο 6.393.591,06 4.421.508,42

Σύνολο κυκλοφορούντων 6.393.591,06 4.421.508,42

Σύνολο Ενεργητικού 27.414.743,26 21.530.074,46

Οι σημειώσεις παραπέμπουν σε παράγραφο του προσαρτήματος.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2021 31/12/2020
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 9.1 20.000,00 20.000,00
Σύνολο 20.000,00 20.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 9.2 8.936.551,56 9.009.447,96
Αποτελέσματα εις νέο 14-16 1.255.110,26 1.270.039,10
Σύνολο 10.191.661,82 10.279.487,06
Σύνολο καθαρής θέσης 10.211.661,82 10.299.487,06
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Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 10.1 13.448,94 10.200,00

13.448,94 10.200,00
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.1.2 0,00 40.633,76
Δάνεια 3.283.111,93 643.814,91
Κρατικές επιχορηγήσεις 11.1.3 9.521.454,51 8.147.440,78
Σύνολο 12.804.566,44 8.831.889,45

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις 11.2.2 4.225.373,19 2.202.310,50
Φόρος εισοδήματος 11.2.3.1 501,20 3.170,18
Λοιποί φόροι και τέλη 11.2.3.2 12.596,05 7.076,70
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 11.2.4 180,29 0,00
Λοιπές υποχρεώσεις 11.2.5 1.511,77 940,54
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 11.2.6 144.903,56 175.000,03
Σύνολο 4.385.066,06 2.388.497,95

Σύνολο Υποχρεώσεων 17.189.632,50 11.220.387,40

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και
Υποχρεώσεων 27.414.743,26 21.530.074,46

Οι σημειώσεις παραπέμπουν σε παράγραφο του προσαρτήματος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημ. 31/12/2021 31/12/2020

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 19 4.488.602,39 4.291.765,73
Κόστος πωλήσεων 32 -3.758.528,10 -3.797.431,82
Μικτό Αποτέλεσμα 730.074,29 494.333,91

Λοιπά συνήθη έσοδα 31 59.047,42 37.669,54

Έξοδα διοίκησης 33 -759.465,31 -746.946,31
Έξοδα διάθεσης 34 -216.881,46 -219.521,16
Λοιπά έξοδα και ζημίες 35 -179.988,92 -280.748,62
Λοιπά έσοδα και κέρδη 35 276.749,78 1.603.686,25
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων -90.464,19 888.473,62

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 36 97.923,32 122.468,51
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Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 36 -5.598,39 -5.438,70
Αποτέλεσμα προ φόρων 1.860,74 1.005.503,43

Φόροι εισοδήματος -16.789,58 -23.155,65

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από
φόρους -14.928,84 982.347,78

Οι σημειώσεις παραπέμπουν σε παράγραφο του προσαρτήματος.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021

1. Πληροφορίες σχετικές με την Επιχείρηση

α) Επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ »

β)  Νομικός τύπος: Δ.Ε.Υ.Α.

γ)  Περίοδος αναφοράς: 1.1.2021 - 31.12.2021

δ)  Διεύθυνση της έδρας: ΘΕΣΗ  ΕΡΜΟΥ 28 ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ε) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη
για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.

στ)  Η Επιχείρηση  ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα.

ζ)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία
με τον νόμο 4308/2014.

η) Τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό
νόμισμα της Επιχείρησης.

θ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Επιχείρησης ως συνεχιζόμενης
δραστηριότητας

Η Επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντα που θέτει σε
κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Ο παράγοντας που υπήρχε σε προηγούμενες χρήσεις οφειλόταν στο γεγονός ότι της
καταλόγιζαν σημαντικού ύψους ειδικές ετήσιες αποζημιώσεις (από τη χρήση 2013 και μετά έχουν
επιβληθεί ειδικές ετήσιες αποζημιώσεις συνολικού ποσού € 4.309.357,35), από το Δασαρχείο
Λαυρίου διότι οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθαρισμού θεωρούνται αυθαίρετες.  Η επιχείρηση
με βάσει τα οικονομικά της στοιχεία, αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην πληρωμή των ως άνω
αναφερόμενων ειδικών ετήσιων αποζημιώσεων.

Για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού η διοίκηση της επιχείρησης έχει αναθέσει την
υπόθεση σε νομικούς, ευρίσκεται ήδη στο στάδιο επαφών και διαπραγματεύσεων με το Δασαρχείο
Λαυρίου και έχει αναθέσει την τακτοποίηση των εγκαταστάσεων με βάσει τους τελευταίους νόμους
που αφορούν την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.  Ήδη όλες οι αιτήσεις ακύρωσης της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. για τις ειδικές αποζημιώσεις έχουν γίνει δεκτές από το εφετείο Αθηνών.
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Επειδή ο βιολογικός καθαρισμός έχει κόστος κτήσης ποσό €  5.282.988,13  το οποίο έχει
επιχορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή ένωση σχεδόν στο σύνολό του, είναι έργο οικολογικού χαρακτήρα
για την περιοχή του Λαυρίου και όχι μόνο, διότι καταλήγει εκεί το αποχετευτικό δίκτυο του Λαυρίου
και των γύρω περιοχών και αποτελεί το κύριο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων της ευρύτερης περιοχής
της ανατολικής Αττικής που φθάνουν στο χώρο του με βυτία αποφέροντας στη Δημοτική επιχείρηση
σημαντικά έσοδα (ποσό € 330.000,00 περίπου ετησίως), η διοίκηση της επιχείρησης θεωρεί ότι τελικά
θα εξευρεθεί λύση.

Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει το χώρο για να διαγραφούν οι ως άνω
ειδικές ετήσιες αποζημιώσεις.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιμήσεων από την διοίκηση,  τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών,  τα
αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και
γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και
σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα
όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές
επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων,
τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η Επιχείρηση για τα επιμέρους στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις
ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το
οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση
ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων,  περιλαμβάνει το κόστος
πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω
πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που
σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται
στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής.  Η Επιχείρηση δεν επιβαρύνει το κόστος των
ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων
υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο
αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον
ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).
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Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο σύμφωνα με
τους συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται από το φορολογικό νόμο 4172/2013 για όλες τις
ομάδες παγίων πλην των τεχνικών έργων για τα οποία  η επιχείρηση από την κλειόμενη χρήση
μετέβαλε τη λογιστική εκτίμηση της όσον αφορά τους συντελεστές απόσβεσης και αποσβένει πλέον
τις εγκαταστάσεις δικτύων με βάση την ωφέλιμη ζωή τους .Οι συντελεστές για την κλειόμενη χρήση
είναι οι ακόλουθοι:

Ø Γήπεδα οικόπεδα δεν αποσβένονται

Ø Εγκαταστάσεις 25-65 έτη

Ø Μηχανήματα  10 έτη

Ø Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων 8,33 έτη

Ø Έπιπλα και Σκεύη 10 έτη.

Ø Δικαιώματα και λοιπά άυλα στοιχεία 10 έτη.

Ø Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικά προγράμματα 5 έτη.

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει
υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του. Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της
Επιχείρησης ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι
μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η
σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το
ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον
τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.

γ) Διαγραφή

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή την καταστροφή τους.

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα.

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών
προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε
καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν
απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα
λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.

Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου
αποσβέσεως σε 5 έτη και περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

3.1.3.1. Συμμετοχές

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως
της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους
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ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των
συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως
που είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην
επόμενη πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως,
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους.  Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το
σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου
ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός
από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς
τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά,  αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το
ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:

Ø Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,
υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.

Ø Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται
ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται
μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία
του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές
καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.

γ) Διαγραφή

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν
τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι
οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

3.1.4. Φόροι εισοδήματος

3.1.4.1. Τρέχων φόρος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:
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Ø Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
φορολογικής νομοθεσίας.

Ø Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
της χρήσεως,  κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται
αποδεκτές από την Επιχείρηση.

Οι προκαταβολές φόρου και οι παρακρατούμενοι φόροι καταχωρούνται όταν
καταβάλλονται ή παρακρατούνται αντίστοιχα μειωτικά του τρέχοντα φόρου εισοδήματος.

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές
μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.

Η Επιχείρηση δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

3.1.5. Αποθέματα

α) Αρχική καταχώριση

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε
δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση
ή επιδιωκόμενη χρήση. Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, περιλαμβάνει το
κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν
λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που
σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην
περίοδο παραγωγής. Η Επιχείρηση δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων
μακράς περιόδου παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε
αυτά.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα  αποτιμούνται στην κατ' είδος
χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Σαν τιμή
κτήσεως λαμβάνεται η F.I.F.O.. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η
ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε
ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά)
και  αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως,  μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά
βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών
δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση
ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και
ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.
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3.1.7. Οικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι οικονομικές υποχρεώσεις,  τόσο κατά την αρχική καταχώριση,  όσο και μεταγενέστερα,
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες
αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι οικονομικές
υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα
αποτελέσματα.

β) Διαγραφή

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.

3.1.8. Μη οικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι μη οικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν
είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

β) Διαγραφή

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική
δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την
δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.9. Προβλέψεις

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό
που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία
του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα
ποσά των οικονομικών καταστάσεων.

Ειδικότερα,  οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία,
που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα
προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται
ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα
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αποτελέσματα ως έσοδα κατ'  αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία
ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως
έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα.

3.1.11. Έσοδα και έξοδα

Η Επιχείρηση καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.

Ειδικότερα:

Ø Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία
καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

ü Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που
συνδέονται με την κυριότητά τους.

ü Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.

ü Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Ø Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών  καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού
ολοκληρώσεως.

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία
προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν
συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα,  τα οποία δεν είναι
πλήρως υπό τον έλεγχο της Επιχείρησης.  Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των
οικονομικών καταστάσεων.

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την
ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους.  Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για
τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό
Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται
εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία
και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό
τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.
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3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική
επαναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με
τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.

 Στην κλειόμενη χρήση 2021,  η επιχείρηση άλλαξε την λογιστική της πολιτική όσον αφορά τις
προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού,  ακολουθώντας την  211/1/27.12.2021 οδηγία της ΕΛΤΕ.
Από την αιτία αυτή, τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης 2020 εμφανίζονται βελτιωμένα κατά
ποσό € 10.000,00 και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων την 31/12/2020 εμφανίζεται βελτιωμένο κατά
ποσό € 92.800,00 με ισόποση μείωση των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού.

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά
περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.

Στην κλειόμενη χρήση διενεργήθηκε επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των τεχνικών έργων και
εγκαταστάσεων της επιχείρησης, με αποτέλεσμα τη μείωση των συντελεστών αποσβέσεων. Η μείωση
αυτή θα επηρεάσει τη χρήση 2020 και τις επόμενες.

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των οικονομικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας
περιόδου.

Στην παρούσα περίοδο 2021 δεν εντοπίστηκε ουσιώδες σφάλμα προηγούμενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιχείρηση παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως
του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των οικονομικών
καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισμού

        Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
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Πίνακας μεταβολών
ενσώματων πάγιων
στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων

Κτίρια και
τεχνικά έργα

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Λοιπός
εξοπλισμός

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2020 23.855.610,81 52.029,86 274.551,13 152.868,44
Προσθήκες περιόδου 6.220.901,15 6.082,29 0,00 15.013,20
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2020 30.076.511,96 58.112,15 274.551,13 167.881,64
Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2020 15.053.727,70 33.324,27 259.702,73 116.186,68
Αποσβέσεις περιόδου 335.288,18 3.020,55 2.680,00 12.279,35
Απομειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2020 15.389.015,88 36.344,82 262.382,73 128.466,03

Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2020 14.687.496,08 21.767,33 12.168,40 39.415,61

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2021 30.076.511,96 58.112,15 274.551,13 167.881,64
Προσθήκες περιόδου 950.328,81 0,00 0,00 480,00
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2021 31.026.840,77 58.112,15 274.551,13 168.361,64
Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2021 15.389.015,88 36.344,82 262.382,73 128.466,03
Αποσβέσεις περιόδου 337.224,63 2.983,55 2.680,00 10.592,17
Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2021 15.726.240,51 39.328,37 265.062,73 139.058,20
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2021 15.300.600,26 18.783,78 9.488,40 29.303,44

6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία.

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Λοιπά άυλα
στοιχεία

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2020 175.402,94
Προσθήκες περιόδου 27.707,02
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2020 203.109,96
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2020 172.524,20
Αποσβέσεις περιόδου 26.307,24
Μεταφορές περιόδου
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Υπόλοιπο 31.12.2020 198.831,44
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 4.278,52
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2021 203.109,96
Προσθήκες περιόδου 44.231,25
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2021 247.341,21
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2021 198.831,44
Αποσβέσεις περιόδου 44.115,64
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2021 242.947,08
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021 4.394,13

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως λογισμικά και λοιπά προγράμματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

7. Αποθέματα
Η επιχείρηση στερείται αποθεμάτων.

8. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
8.1 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία
υπό κατασκευή 31/12/2021 31/12/2020

Ενίσχυση και αντ/ση δικτύου ύδρευσης
Ποσειδωνία και Άνω όρια 0,00 437.584,46

Αποχέτευση παραλιακής ζώνης Λαυρίου 0,00 243.847,19
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικ. Αγίου
Γεωργίου 593.138,35 109.067,89

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος
Μείωσης διαρροών 1.388.182,00 308.046,55

Προμήθεια υδρομέτρων & εγκατάσταση μέσω
προγραμ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2.816.770,00 1.240.099,01

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Πλάκας
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 470.340,86 0,00

Αναβάθμιση βιολογικού Κερατέας 381.452,54 0,00
Αποχέτευση οικισμού Ποσειδωνίας 3.103,44 0,00

Σύνολο 5.652.987,19 2.338.645,10

8.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως

α) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα

Η Επιχείρηση δεν κατέχει παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.
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β) Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που
υπερβαίνει την εύλογη αξία τους

Δεν υπάρχουν.

γ) Δάνεια και απαιτήσεις

          Δεν υπάρχουν

δ) Αποτίμηση συμμετοχών και λοιπών συμμετοχικών τίτλων

Η Επιχείρηση δεν έχει συμμετοχές και λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους.

ε) Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία

Η επιχείρηση κατατάσσει στην κατηγορία των λοιπών μη κυκλοφορούντων στοιχείων τις
εγγυήσεις ενοικίων και παροχών ρεύματος.

Λοιπά μη κυκλοφορούντα
στοιχεία 31/12/2021 31/12/2020

Εγγυήσεις ενοικίων 5.090,00 4.290,00
Εγγυήσεις ΔΕΗ 505,00 505,00
Σύνολο 5.595,00 4.795,00

8.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις

Η επιχείρηση κατατάσσει στην κατηγορία των εμπορικών απαιτήσεων, τις απαιτήσεις εκείνες
που προέρχονται από την δραστηριότητα της και οι οποίες θα εισπραχθούν εντός ενός έτους από την
ημερομηνία του ισολογισμού. Περιλαμβάνονται ανοικτά υπόλοιπα πελατών. Σε περίπτωση που
υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις μη είσπραξης των απαιτήσεων αυτών, η επιχείρηση σχηματίζει
ισόποση πρόβλεψη-απομείωση του περιουσιακού αυτού στοιχείου.

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020
Πελάτες ανοιχτά υπόλοιπα 3.782.991,05 3.281.769,45
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -854.972,48 -792.614,37
Σύνολο 2.928.018,57 2.489.155,08

8.2.2 Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου

Η εταιρία κατατάσσει στην κατηγορία των δεδουλευμένων εσόδων, έσοδα της κλειόμενης
χρήσης τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί ή τιμολογηθεί.

Τα δεδουλευμένα έσοδα περιόδου  αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
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Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου 31/12/2021 31/12/2020
Δεδουλευμένα έσοδα παροχής ύδατος 986.153,21 890.962,27
Δεδουλευμένα έσοδα αποχέτευσης 140.043,73 93.941,61
Δεδουλευμένοι τόκοι υπερημερίας
(πελατών) 33.000,81 44.643,43

Δεδουλευμένα έσοδα επιχορηγήσεων 33.124,38 20.867,89
Λοιπά δεδουλευμένα έσοδα 0,00 45,08

Σύνολο 1.192.322,13 1.050.460,29

8.2.3 Λοιπές απαιτήσεις

Η επιχείρηση κατατάσσει στην κατηγορία των λοιπών απαιτήσεων, τις απαιτήσεις εκείνες που
δεν είναι άμεσο αποτέλεσμα από πωλήσεις ή παροχές υπηρεσιών. Τέτοιες απαιτήσεις είναι οι
προκαταβολές φόρων και οι λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές, στο προσωπικό  ή συνεργάτες εν
γένει της επιχείρησης,  πλην των προκαταβολών που έχουν δοθεί για μελλοντική απόκτηση
αποθεμάτων. Σε περίπτωση που υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις μη είσπραξης των απαιτήσεων
αυτών, η επιχείρηση σχηματίζει ισόποση πρόβλεψη-απομείωση του περιουσιακού αυτού στοιχείου.

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020

Απαίτηση ΦΠΑ 991.535,80 380.999,73
P.O.S.(χρεωστικές-πιστωτικές κάρτες) 2.724,64 1.380,75
Λοιποί χρεώστες 504,12 187,07
Απαιτήσεις από το προσωπικο-πάγιες αντιμισθίες 2.173,89 2.173,89
Προκαταβολές προσωπικού 0,00 1.433,28
Σύνολο 996.938,45 386.174,72

8.2.4  Προπληρωμένα έξοδα

           Η επιχείρηση κατατάσσει στην κατηγορία των προπληρωμένων εξόδων, τα ποσά των ταμιακών
διαθεσίμων που έχουν διατεθεί για πληρωμή εξόδων που αφορούν την επόμενη χρήση.  Επίσης εδώ
κατατάσσονται τιμολογημένα έξοδα που αφορούν επόμενες περιόδους.

Τα προπληρωμένα έξοδα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Προπληρωμένα έξοδα 31/12/2021 31/12/2020
Ασφάλιστρα 3.263,50 3.352,59
Τέλη κυκλοφορίας 1.749,00 1.749,00
Προπληρωθέντα έξοδα ΕΥΔΑΠ 0,00 5.924,15
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Σύνολο 5.012,50 11.025,74

8.2.5  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

          Η επιχείρηση κατατάσσει στην κατηγορία των ταμιακών διαθεσίμων και ισοδύναμων σε ευρώ
ή άλλο νόμισμα, τα μετρητά , τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας καθώς και τις επιταγές ημέρας
προς είσπραξη, πελατών ή άλλων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 31/12/2021 31/12/2020
Ταμείο -Μετρητά Έδρας 1.145,51 42,76
Καταθέσεις Όψεως 1.270.153,90 484.649,83
Σύνολο 1.271.299,41 484.692,59

9. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως

9.1 Καταβλημένα Κεφάλαια
          Όλο το κεφάλαιο ποσού € 20.000,00 είναι καταβλημένο εξολοκλήρου από το Δήμο
Λαυρεωτικής. Η καταβολή του κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε στη  χρήση 2005.
Δεν υπάρχουν μετοχές λόγω της φύσης της επιχείρησης.

9.2 Αποθεματικά
          Η επιχείρηση έχει κατατάξει στην κατηγορία των αποθεματικών σχηματισμένα από κέρδη
αποθεματικά  του Νόμου 4548/2018 και πόρους του Νόμου 1069/1980 που διέπει τη λειτουργία της.
Επίσης έχει κατατάξει την αποτιμημένη αξία των παγίων που παραχωρήθηκαν από το Δήμο
Λαυρεωτικής τη χρήση 2020. Καταχωρούνται σε λογαριασμό της καθαρής θέσης και παραμένουν εκεί
όσο ό νόμος ορίζει. Τα αποθεματικά διαχωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες, διανεμόμενα
(αποθεματικά καταστατικού και έκτακτα αποθεματικά με απόφαση της γενικής συνέλευσης) και μη
διανεμόμενα (αποθεματικά του Ν.4548/2018 και του Νόμου 1069/1980). Το σύνολο των
αποθεματικών ειδικών διατάξεων νόμων  αφορά το ειδικό τέλος 80% της ύδρευσης και το τέλος 3%.
Ο προορισμός των αποθεματικών αυτών είναι η κάλυψη διαφόρων έργων στους τομείς ύδρευσης και
αποχέτευσης. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 2063/2017 του ΣΛΟΤ το ειδικό τέλος 80% της ύδρευσης
αποτελεί έσοδο της χρήσης σύμφωνα με το νόμο 4308/2014 και ως εκ τούτου καταχωρείται πλέον σε
λογαριασμό εσόδου εξ’ ολοκλήρου.

Τα αποθεματικά αναλύονται ως ακολούθως:

Αποθεματικά 31/12/2021 31/12/2020
Τακτικό αποθεματικό (Άρθρο 158 Ν
4548/2018)-μη διανεμόμενο 12.591,53 12.591,53

Αποθεματικό παγίων παραχωρηθέντων
από Δήμο Λαυρεωτικής 6.244.986,96 6.244.986,96

Αποθεματικό ειδικού τέλους νόμου
1069/80, άρθρο 10 2.386.904,66 2.459.801,06

Ειδικό τέλος 3% 254.959,12 254.959,12
Αποθεματικό επιχορήγησης ΕΥΔΑΠ 37.109,29 37.109,29
Σύνολο 8.936.551,56 9.009.447,96
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Πίνακας Μεταβολών αποθεματικού
ειδικού τέλους νόμου 1069/80, άρθρο
10

Χρησιμοποιημένο Μη
χρησιμοποιημένο Σύνολο

Σύνολο  αποθεματικών που λογίστηκαν
Σύνολο 1.1.2020 1.830.999,37 1.574.614,87 3.405.614,24
Αποθεματικό   περιόδου -21,44 -21,44
Μεταφορές περιόδου 6.203,50 -6.203,50 0,00
Σύνολο την 31.12.2020 1.837.202,87 1.568.389,93 3.405.592,80
Σωρευμένες αποσβέσεις χρησιμοποιημ.
Αποθεματικών
Υπόλοιπο 1.1.2020 918.407,34 0,00 918.407,34
Αποσβέσεις περιόδου (έσοδο) 27.384,40 0,00 27.384,40
Υπόλοιπο 31.12.2020 945.791,74 0,00 945.791,74
Υπόλοιπο αναπόσβεστου αποθεματικού
την 31.12.2020 891.411,13 1.568.389,93 2.459.801,06

Σύνολο  αποθεματικών που λογίστηκαν
Σύνολο την 1.1.2021 1.837.202,87 1.568.389,93 3.405.592,80
Αποθεματικό περιόδου 0,00 0,00
Μεταφορές περιόδου 274.500,63 -274.500,63 0,00
Σύνολο την 31.12.2021 2.111.703,50 1.293.889,30 3.405.592,80
Σωρευμένες αποσβέσεις χρησιμοποιημ.
Αποθεματικών
Υπόλοιπο 1.1.2021 945.791,74 0,00 945.791,74
Αποσβέσεις περιόδου (έσοδο) 72.896,40 0,00 72.896,40
Υπόλοιπο 31.12.2021 1.018.688,14 0,00 1.018.688,14
Υπόλοιπο αναπόσβεστου αποθεματικού
την 31.12.2021 1.093.015,36 1.293.889,30 2.386.904,66

10. Προβλέψεις

10.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία

         Η επιχείρηση αναγνωρίζει προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους το ποσό της
αποζημίωσης που αυτοί δικαιούνται εάν αποχωρήσουν για συνταξιοδότηση, με βάση την εργατική
νομοθεσία της χώρας.  Η ως άνω αντιμετώπιση είναι συντηρητική δεν στηρίζεται σε κάποια
αναλογιστική μελέτη και επαναπροσδιορίζεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία στο τέλος κάθε
χρήσης. Η μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση αναγνωρίζεται ως έξοδο ή ως έσοδο της
εκάστοτε κλειόμενης χρήσης. Η αποζημίωση που λαμβάνει ένας εργαζόμενος λόγω απόλυσης
αναγνωρίζεται εξ’ ολοκλήρου στα έξοδα της χρήσης.

Προβλέψεις 31/12/2021 31/12/2020
Προβλέψεις για παροχές σε
εργαζόμενους 13.448,94 10.200,00
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Σύνολο 13.448,94 10.200,00

10.2 Λοιπές προβλέψεις

Η Επιχείρηση δεν έχει σχηματισμένες λοιπές προβλέψεις. Πληροφορίες για τις εκκρεμείς αγωγές
κατά της επιχείρησης αναφέρονται στην παράγραφο 38 του παρόντος προσαρτήματος.

11. Υποχρεώσεις

11.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

11.1.1 Μακροπρόθεσμα Δάνεια

α) Εξασφαλίσεις δανείων

Η Επιχείρηση δεν έχει επί της ουσίας δάνεια και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν αντίστοιχες
εξασφαλίσεις. Το δάνειο του Τ.Π.Δ.Δ. ποσό € 3.283.111,93 θα εξοφληθεί από την περιφέρεια μέσω
του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

(β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων

          Η Επιχείρηση δεν έχει επί της ουσίας δάνεια. Πληροί τις προϋποθέσεις επιχορήγησης των
τοκοχρεολυτικών δόσεως των δανείων του Τ.Π.Δ.  που εμφανίζονται στον ισολογισμό της.  Ως εκ
τούτου τα εμφανιζόμενα δάνεια αυτά δεν θα εξοφληθούν από αυτή. Τα δάνεια αυτά είναι:

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΠΔ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜ&ΕΓΚ
ΕΞΟΠΛ.ΕΛΕΓΧ. 2.816.425,07 €
ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΠΔ ΚΑΤΑΣΚ.ΔΙΚΤ.ΑΠΟΧ.ΠΛΑΚ
ΚΛΠ 466.686,86 €
ΣΥΝΟΛΟ 3.283.111,93 €

11.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

         Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται υποχρεώσεις προς το Δήμο Λαυρεωτικής.
Οι υποχρεώσεις αυτές προέκυψαν από την εξόφληση ισόποσης υποχρέωσης που είχε η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
προς την ΕΥΔΑΠ και η οποία εξοφλήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με βάση το νόμο Ν.4186/2013
αρθρ.52.
Επειδή το ποσό αυτό το επιβαρύνεται ο Δήμος Λαυρεωτικής  ήδη από τη χρήση 2015 έως και 2020 η
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.  το ενέγραψε ως μακροπρόθεσμη υποχρέωση προς το Δήμο Λαυρεωτικής με σκοπό να
το καταβάλλει σε αυτόν ο οποίος τελικά το επιβαρύνεται.

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020
Υποχρεώσεις σε Δήμο Λαυρεωτικής 0,00 40.633,76
Σύνολο 0,00 40.633,76

11.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις
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          Το σύνολο των επιχορηγήσεων  αφορά χρηματοδοτήσεις  για ανάληψη νέων έργων ή
επιχορηγήσεις για επεκτάσεις - προσθήκες και βελτιώσεις των ήδη υπαρχόντων  τεχνικών έργων,  που
δόθηκαν  στην επιχείρηση από τον Δήμο Λαυρεωτικής ή κατασκευάστηκαν από αυτήν.  Οι
σημαντικότερες από αυτές αφορούν την κατασκευή και επέκταση του βιολογικού και των δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης.

Πίνακας Μεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων
Επιχορηγήσεις

παγίου
ενεργητικού

Σύνολο  επιχορηγήσεων που ελήφθησαν
Σύνολο 1.1.2020 21.358.219,50
Επιχορηγήσεις  περιόδου 180.561,66
Σύνολο την 31.12.2020 21.538.781,16
Σωρευμένες αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Υπόλοιπο 1.1.2020 13.190.382,17
Αποσβέσεις περιόδου (έσοδο) 200.958,21
Υπόλοιπο 31.12.2020 13.391.340,38
Αναπόσβεστες επιχορηγήσεις την 31.12.2020 8.147.440,78
Σύνολο  επιχορηγήσεων που ελήφθησαν
Σύνολο την 1.1.2021 21.538.781,16
Προσθήκες περιόδου 1.575.846,98
Σύνολο την 31.12.2021 23.114.628,14
Σωρευμένες αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Υπόλοιπο 1.1.2021 13.391.340,38
Αποσβέσεις περιόδου (έσοδο) 201.833,25
Υπόλοιπο 31.12.2021 13.593.173,63
Αναπόσβεστες επιχορηγήσεις την 31.12.2021 9.521.454,51

11.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

11.2.1 Τραπεζικά Δάνεια

Δεν υφίστανται.

11.2.2 Εμπορικές υποχρεώσεις

     Η επιχείρηση αναγνωρίζει και καταχωρεί μία υποχρέωση στην κατηγορία αυτή με βάσει τις
κλεισμένες εμπορικές συμφωνίες, την παραλαβή των αποθεμάτων, των παγίων ή των υπηρεσιών από
τους προμηθευτές και την έκδοση των δικαιολογητικών και παραστατικών που ορίζει η Ελληνική
νομοθεσία. Καταχωρούνται επίσης οι επιταγές ή οι συναλλαγματικές που έχει εκδώσει η Επιχείρηση
για πληρωμή υποχρεώσεών της.

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020
Προμηθευτές ανοικτά υπόλοιπα 4.225.373,19 2.202.310,50
Σύνολο 4.225.373,19 2.202.310,50
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11.2.3 Φόροι και τέλη

11.2.3.1  Φόρος εισοδήματος

      Η επιχείρηση υπολογίζει και καταχωρεί την υποχρέωση για φόρο εισοδήματος με βάσει την
Ελληνική νομοθεσία και τους νόμους 4172/2013 και  4483/2017. Ο φορολογικός συντελεστής για τα
φορολογητέα κέρδη της χρήσης 2021 ανέρχεται στο 22% των κερδών αυτών.  Με το νόμο 4483/2017
ορίστηκε πλέον ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικά και φορολογούνται μόνο για
τα έσοδα κεφαλαίων αφού αφαιρεθούν τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί για την επίτευξή τους.
Διαφορές φόρου που θα προκύψουν στο μέλλον θα καταχωρηθούν στο λογαριασμό αυτό.

Φόρος εισοδήματος 31/12/2021 31/12/2020
Φόρος κερδών χρήσης 16.789,58 23.155,65
Υπόλοιπο φόρου κερδών προηγ
χρήσης 3.816,28 0,00

Παρακρατούμενοι φόροι και
προκαταβολή φόρου -20.104,66 -19.985,47

Σύνολο 501,20 3.170,18

      Όταν το υπόλοιπο είναι αρνητικό (απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο), το ποσό αυτό εμφανίζεται
στις Λοιπές απαιτήσεις στο ενεργητικό του ισολογισμού.

11.2.3.2  Λοιποί φόροι και τέλη

           Η επιχείρηση  καταχωρεί τις ως άνω υποχρεώσεις όταν έχει υποχρέωση με βάση την Ελληνική
φορολογική νομοθεσία να λογίσει ή να παρακρατήσει και να αποδώσει φόρους στο Ελληνικό
δημόσιο για λογαριασμό τρίτων (προσωπικού, εργολάβων, διαφόρων επιτηδευματιών,
αποζημιώσεων, αμοιβών Δ.Σ. κ.λ.π.). Επίσης καταχωρούνται δεδουλευμένες υποχρεώσεις για
διάφορους φόρους της Επιχείρησης (φόρος κεφαλαίου, έκτακτες εισφορές, τέλος επιτηδεύματος
κ.α.)  καθώς και ο φόρος προστιθέμενης αξίας.   Οι υποχρεώσεις αυτές αποδίδονται μέσα στις
εκάστοτε οριζόμενες προθεσμίες.

Λοιποί φόροι και τέλη 31/12/2021 31/12/2020
Παρακρατημένοι φόροι
προσωπικού και τρίτων 11.701,09 6.582,64

Χ/μο και ΟΓΑ τόκων 894,96 494,06

Σύνολο 12.596,05 7.076,70

11.2.4 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Η επιχείρηση αναγνωρίζει και καταχωρεί μία υποχρέωση στην κατηγορία αυτή με βάσει την εργατική
και ασφαλιστική νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα. Οι υποχρεώσεις για ασφαλιστικές κρατήσεις και
εισφορές, λογίζονται στην περίοδο (μήνας) που πραγματοποιείται η δαπάνη της μισθοδοσίας
ανεξαρτήτως της προθεσμίας εξόφλησής τους.

Οι  υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 31/12/2021 31/12/2020
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ΕΦΚΑ 180,29 0,00
Λοιπά ταμεία επικουρικής ασφάλισης 0,00 0,00

Σύνολο 180,29 0,00

11.2.5 Λοιπές υποχρεώσεις

           Η επιχείρηση αναγνωρίζει και καταχωρεί μία υποχρέωση στην κατηγορία αυτή με βάσει τις
κλεισμένες συμφωνίες και διάφορες συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από νόμο ή
συναλλαγή.

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020
Λοιπές υποχρεώσεις 1.511,77 940,54
Σύνολο 1.511,77 940,54

11.2.6  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

          Η επιχείρηση προϋπολογίζει και καταχωρεί μία υποχρέωση στην κατηγορία αυτή με βάσει την
αρχή της αυτοτέλειας της χρήσης, όταν για διάφορα πραγματοποιημένα έξοδα δεν έχουν εκδοθεί ή
ληφθεί οι αντίστοιχοι λογαριασμοί. Συνήθως αφορά δεδουλευμένα έξοδα παροχών κοινής ωφέλειας
και τόκους δανείων.

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 31/12/2021 31/12/2020
ΔΕΗ 45.385,05 21.259,62
ΕΥΔΑΠ 98.677,54 153.034,95
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 840,97 705,46

Σύνολο 144.903,56 175.000,03

12. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:

Έσοδα 31/12/2021 31/12/2020
Έσοδα βιολογικού καθαρισμού 328.145,42 392.040,51
Έσοδα διαγραφής υπολοίπων προμηθευτών 0,00 1.373.046,83
Σύνολο 328.145,42 1.765.087,34

Έξοδα 31/12/2021 31/12/2020

Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας (αγορά ύδατος) 2.058.832,80 1.951.979,62
Συντηρήσεις -επισκευές δικτύων, βιολογικού και λοιπού
εξοπλισμού 657.436,76 887.919,25
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Αποσβέσεις τεχνικών και κτιριακών εγκαταστάσεων 337.224,63 335.288,18
Σύνολο 3.053.494,19 3.175.187,05

13. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο

         Δεν ενσωματώθηκαν τόκοι σε οποιοδήποτε τεχνικό έργο.

14. Προτεινόμενη διάθεση κερδών

         Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα προ φόρων. Το υπόλοιπο
κερδών/(ζημιών) της χρήσης μετά από φόρους, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου θα
μεταφερθεί στο υπόλοιπο εις νέο.

31/12/2021
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) προηγουμένων
χρήσεων 1.177.239,10

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής όσον αφορά τις
προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού,
σύμφωνα με την  211/1/27.12.2021 οδηγία
της ΕΛΤΕ

92.800,00

Αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά
από φόρους -14.928,84

Σύνολο 1.255.110,26
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 0,00

Αποτελέσματα εις νέο κέρδη 1.255.110,26

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει τη δημιουργία μηδενικού τακτικού αποθεματικού, από το
πλεόνασμα της χρήσης 2021.

15. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο

Η επιχείρηση λόγω της φύσης της δεν διανέμει μερίσματα.

16. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου

Οι ζημιές μετά από φόρους καταχωρήθηκαν σε χρέωση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης.

17. Αναβαλλόμενοι φόροι

Η Επιχείρηση δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

18. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού

          Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:

Ανάλυση προσωπικού 31/12/2021 31/12/2020
Διοικητικό προσωπικό 42 37
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Σύνολο 42 37

   Η Επιχείρηση σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:

Ανάλυση Μισθών 31/12/2021 31/12/2020
Μισθοί και ημερομίσθια 678.623,60 630.409,61
Κοινωνικές επιβαρύνσεις 151.616,99 147.652,81
Λοιπές παροχές εργαζομένων 6.473,50 12.886,80
Σύνολο 836.714,09 790.949,22

19. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:

Κύκλος εργασιών 31/12/2021 31/12/2020
Εμπορική δραστηριότητα
Έσοδα ύδρευσης 3.720.296,26 3.487.946,16
Έσοδα αποχέτευσης 347.772,29 360.637,20
Έσοδα βιολογικού καθαρισμού 328.145,42 392.040,51
Έσοδα συνδέσεων δικτύων 82.494,71 43.725,36
Λοιπά έσοδα 9.893,71 7.416,50
Σύνολο 4.488.602,39 4.291.765,73
Γεωγραφικές αγορές
Εσωτερική αγορά 4.488.602,39 4.291.765,73
Σύνολο 4.488.602,39 4.291.765,73

20.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

21.  Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές.

22.  Στοιχεία της Επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του τελικού
συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η Επιχείρηση ως θυγατρική

Η Επιχείρηση δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
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23.  Στοιχεία της Επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μερικού
συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η Επιχείρηση ως θυγατρική

Η Επιχείρηση δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

24. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Δεν συντρέχει περίπτωση.

25. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Η Επιχείρηση επιβαρύνθηκε με τα κατωτέρω ποσά:

Μικτές
Αμοιβές

Εργοδοτικές
εισφορές

Απαιτήσεις-
Υποχρεώσεις
στο τέλος της

χρήσης

Μικτές αμοιβές σε μέλη του
Διοικητικού συμβουλίου 41.752,00 7.057,80 0,00

Σύνολο 41.752,00 7.057,80 0,00

26. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Η Επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με συνδεμένα μέρη και στο τέλος της
χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα μέρη:

Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 31/12/2021
Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης σε
Δήμο Λαυρεωτικής 272.144,62

Λοιπές χρεώσεις σε Δήμο Λαυρεωτικής 0,00
Σύνολο 272.144,62

Υπόλοιπα απαιτήσεων (υποχρεώσεων) με
συνδεόμενα μέρη 31/12/2021

Απαίτηση από παροχή υπηρεσιών ύδρευσης
αποχέτευσης σε Δήμο Λαυρεωτικής 369.106,26

Απαίτηση από παροχή υπηρεσιών επισκευής και
συντήρησης δικτύων σε Δήμο Λαυρεωτικής 61.500,00

Υποχρέωση από εξόφληση ληξιπρόθεσμων
οφειλών με βάση ΚΥΑ 38560/2013 0,00

Σύνολο 430.606,26
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Οι ανωτέρω συναλλαγές αφορούν το Δήμο Λαυρεωτικής και τα νομικά του πρόσωπα.

27. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η
διοίκηση της Επιχείρησης έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών

Η διοίκηση της Επιχείρησης δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και
οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά
υποχρεώσεις.

28. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Επιχείρηση δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.

29. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή
αρνητικές επιπτώσεις επί της Επιχείρησης

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.

30. Οικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον
ισολογισμό

α) Οικονομικές δεσμεύσεις

Η Επιχείρηση δεν  έχει συνάψει σημαντικές μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών
μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτων.

β) Εγγυήσεις

Η Επιχείρηση δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

          Η επιχείρηση δεν έχει ελεγχθεί ή έχει περαιώσει φορολογικά από την έναρξή της (2003) έως και
τη χρήση 2021.  Μέχρι και τη χρήση 2013 η επιχείρηση απαλλασσόταν του φόρου εισοδήματος και
εξοφλούσε κανονικά τις υποχρεώσεις της για φόρο προστιθέμενης αξίας στον οποίο υπάγεται. Από
τη χρήση 2014  και μετά η επιχείρηση υπάγεται πλέον και σε φόρο εισοδήματος αλλά εμφανίζει
σημαντικού ύψους φορολογικές ζημιές. Η επιχείρηση διαθέτει οργανωμένο λογιστήριο, υποβάλλει
εμπρόθεσμα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις για διασταύρωση και από τις καταστάσεις αυτές δεν
έχουν προκύψει διαφορές. Επίσης παρακρατεί και καταβάλλει εμπρόθεσμα όλους τους
παρακρατούμενους φόρους (Φ.Μ.Υ.,  αμοιβών τρίτων,  εργολάβων κλπ).  Από όλες τις προ
αναφερόμενες αιτίες η διοίκηση της επιχείρησης εκτιμά ότι σε περίπτωση ελέγχου δεν θα προκύψουν
σημαντικές διαφορές φόρων για καταβολή. Επίσης για τις πρώτες χρήσεις (μέχρι και τη χρήση 2015)
έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου για έλεγχο.
         Επί πλέον με το νόμο 4483/2017  η ΔΕΥΑ θεωρούνται από 01/01/2017  νομικά πρόσωπα μη
κερδοσκοπικά και  καταβάλλουν φόρο μόνο για τα έσοδα κεφαλαίων.

Για τις εκκρεμείς αγωγές κατά της Επιχείρησης που εγκυμονούν κινδύνους για καταβολή
σημαντικών ποσών αποζημιώσεων, πληροφορίες αναφέρονται στην παράγραφο 38 του παρόντος
προσαρτήματος.

31. Αναγνώριση εσόδων
       Η επιχείρηση αναγνωρίζει ένα έσοδο από πώληση όταν τα αγαθά παραλαμβάνονται
ανεπιφύλακτα από τον πελάτη  και καταχωρεί το έσοδο με βάσει τις εμπορικές συμφωνίες και τα
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εκδιδόμενα παραστατικά και δικαιολογητικά.
       Η επιχείρηση αναγνωρίζει ένα έσοδο από παροχή υπηρεσιών την ημερομηνία που η υπηρεσία
αυτή ολοκληρώνεται. Διαρκούσης της παροχής πέραν της λήξης της διαχειριστικής περιόδου και με
βάσει την αρχή του δεδουλευμένου, η επιχείρηση τιμολογεί και λογίζει έσοδο για το ολοκληρωμένο
μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού τμήμα.
       Ανάλυση του κύκλου εργασιών παρατίθεται στην παράγραφο 19  ακολουθεί η ανάλυση των
λοιπών και συνηθών εσόδων:

Λοιπά συνήθη έσοδα 31/12/2021 31/12/2020

Επιχορηγήσεις εξόδων (εργαζομένων) 59.047,42 37.669,54

Σύνολο 59.047,42 37.669,54

32. Κόστος πωληθέντων

     Η Επιχείρηση κατατάσσει στην κατηγορία αυτή το κόστος των αναλωσίμων (μετρητές)   και τα
άμεσα κόστη των παρεχόμενων υπηρεσιών της όπως προκύπτουν από την παρακολούθησή τους στα
βιβλία της Επιχείρησης. Ανάλυση παρατίθεται στους  πίνακες που ακολουθούν:

Κόστος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης 31/12/2021 31/12/2020
Έξοδα μισθοδοσίας 147.310,54 154.966,98
Αμοιβές τρίτων 5.070,00 39.389,38
Παροχές τρίτων-Επισκευές συντηρήσεις 3.070.584,47 3.050.582,89
Φόροι και τέλη 1.098,00 1.098,00
Διάφορα έξοδα 189.602,40 207.756,46
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων 344.862,69 343.638,11

Κόστος πωληθέντων 3.758.528,10 3.797.431,82

Σύνολο κόστους πωληθέντων 3.758.528,10 3.797.431,82

33. Έξοδα διοίκησης
      Η Επιχείρηση κατατάσσει στην κατηγορία αυτή τα έξοδα που αφορούν τη διοικητική λειτουργία
της Επιχείρησης. Ανάλυση ανά κατηγορία λογαριασμού παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Έξοδα διοίκησης 31/12/2021 31/12/2020
Μισθοί και ημερομίσθια 590.890,56 537.469,25
Αμοιβές τρίτων 61.551,80 99.074,77
Παροχές τρίτων 35.510,42 42.602,20
Φόροι και τέλη 5.040,11 5.094,71
Διάφορα έξοδα 35.694,20 42.106,05
Αποσβέσεις περ/κών στοιχείων 30.778,22 20.599,33
Σύνολο 759.465,31 746.946,31
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34. Έξοδα διάθεσης
        Η Επιχείρηση κατατάσσει στην κατηγορία αυτή τα έξοδα που αφορούν τη λειτουργία διάθεσης
των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών της. Ανάλυση ανά κατηγορία λογαριασμού παρατίθεται στον
πίνακα που ακολουθεί:

Έξοδα διάθεσης 31/12/2021 31/12/2020
Μισθοί και ημερομίσθια 98.512,99 98.512,99
Παροχές τρίτων 83.866,28 91.730,53
Φόροι και τέλη 1.381,50 1.381,50
Διάφορα έξοδα 11.165,60 12.558,25
Αποσβέσεις περ/κών στοιχείων 21.955,09 15.337,88
Σύνολο 216.881,46 219.521,16

35. Λοιπά έξοδα και ζημιές – λοιπά έσοδα και κέρδη
        Η Επιχείρηση κατατάσσει στην κατηγορία αυτή μη συνήθη έξοδα και έσοδα  που δεν είναι άμεσα
συνδεδεμένα με τις κύριες δραστηριότητές της.  Ανάλυση παρατίθεται στους πίνακες  που
ακολουθούν:

Λοιπά έξοδα 31/12/2021 31/12/2020
Προβλέψεις για αποζημίωση
προσωπικού 3.248,94 3.000,00

Προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις 62.358,11 173.245,88

Πρόστιμο ΕΔΕΛ 56.198,60 0,00
Προσαυξήσεις ΕΥΔΑΠ 48.007,57 103.910,41
Λογαριασ ΔΕΗ προηγ χρήσεων 7.169,98 0,00
Λοιπά 3.005,72 592,33
Σύνολο 179.988,92 280.748,62

Λοιπά έσοδα και κέρδη 31/12/2021 31/12/2020
Αναλογούσες στη χρήση
επιχορηγήσεις και αποθεματικά
παγίων επενδύσεων

274.729,65 228.342,61

Διαγραφή υποχρεώσεων 0,00 1.373.046,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη 2.020,13 2.296,81
Σύνολο 276.749,78 1.603.686,25

36. Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα (πιστωτικοί και χρεωστικοί τόκοι)
      Η Επιχείρηση κατατάσσει στην κατηγορία αυτή τα έσοδα και έξοδα που αφορούν τη
χρηματοοικονομική της λειτουργία. Περιλαμβάνονται πιστωτικοί τόκοι τραπεζών, τόκοι υπερημερίας
πελατών καθώς και έξοδα τραπεζών.  Ανάλυση ανά κατηγορία λογαριασμού παρατίθεται στον πίνακα
που ακολουθεί:

Πιστωτικοί τόκοι 31/12/2021 31/12/2020
Τόκοι καταθέσεων τραπεζών 794,61 7.406,73
Τόκοι υπερημερίας πελατών 96.997,31 114.807,13
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Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 131,40 254,65
Σύνολο 97.923,32 122.468,51

Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα τραπεζών 31/12/2021 31/12/2020
Έξοδα  τραπεζών (προμήθειες) 5.598,39 5.438,70
Σύνολο 5.598,39 5.438,70

37. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα.

38. Λοιπές πληροφορίες

1.   Αγωγές τρίτων κατά της Επιχείρησης

Α) Αικατερίνη – Παναγιώτης Δάβαρης, Ελένη Σκολαρίκου κατά Δημοτικής Επιχείρησης:
       Από τους ανωτέρω είχε ασκηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική
Διαδικασία) η από 06-07-2012 αγωγή (γεν. αρ. κατ. 137861/2012  αρ. κατ. δικ. 11136/2012) κατά της
Δημοτικής Επιχείρησης, ως καθολικής διαδόχου του Δήμου Λαυρεωτικής στην διαχείριση της
ύδρευσης και αποχέτευσης για την δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής,  η οποία προσδιορίστηκε αρχικώς
όπως συζητηθεί στις 03-03-2015, οπότε και αναβλήθηκε για τις 13-10-2015.
Η εν λόγω αγωγή είχε ως περιεχόμενο την αναγνώριση της συγκυριότητας των εναγόντων σε τμήμα
ακινήτου τ.μ 810  και την αποζημίωση για την χρήση από μέρους της Δημοτικής Επιχείρησης της
επίδικης έκτασης, διότι επί του συγκεκριμένου τμήματος υφίσταται και λειτουργεί εγκατάσταση
αντλιοστασίου επεξεργασίας λυμάτων για την εξυπηρέτηση των κοινωφελών σκοπών της Δημοτικής
Επιχείρησης. Στα πλαίσια των ανωτέρω η διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. αποφάσισε την εξεύρεση
συμβιβαστικής λύσης και:
Με την υπ. αρίθμ. 81/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στις 12.10.2015,
αποφασίστηκε η απ’ ευθείας αγορά αγροτεμαχίου εκτάσεως 6.850 m2 στη θέση «ΣΥΡΙ» Κερατέας,
ιδιοκτησίας Αικατερίνης Δάβαρη, χήρας Αθανασίου, Ελένης Σκολαρίκου χήρας Γεωργίου και
Παναγιώτη Σκολαρίκου του Ιωάννη στα πλαίσια του εξώδικου συμβιβασμού για τη δικάσιμο της 13
Οκτωβρίου 2015. (Η υπόθεση αφορούσε την αγωγή κατά της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. των κ.κ. Αικατερίνη
Δάβαρη, χήρα Αθανασίου, Ελένη Σκολαρίκου χήρα Γεωργίου και Παναγιώτη Σκολαρίκο του Ιωάννη,
ιδιοκτητών ενός αγροτεμαχίου, το οποίο περιγράφεται ακολούθως, διότι ο Δήμος κατασκεύασε σε
μέρος της ιδιοκτησίας τους αντλιοστάσιο για τις ανάγκες του δικτύου αποχέτευσης του Βιολογικού
Καθαρισμού).
Το τίμημα ορίστηκε στα 5 €/m2 με την προϋπόθεση η έκταση να αποτυπωθεί σε νέο τοπογραφικό
διάγραμμα, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοραπωλησίας.
Η καταβολή αποφασίστηκε να γίνει σε 5 εξαμηνιαίες δόσεις.
Με την υπ.  αριθμ.  απόφασης 47/2016  επικαιροποιήθηκε η υπ.  αρίθμ.  81/2015  με βάση το
Τοπογραφικό Διάγραμμα του κ. Γιαννάκη Γιώργου, όπου το συνολικό εμβαδό του αγροτεμαχίου είναι
5.354,95 m2.
Δηλαδή το ποσό καθορίστηκε σε 26.774,75 €, τα οποία θα έπρεπε να καταβληθούν σε 5 εξαμηνιαίες
δόσεις, δηλαδή 5.354,95 €/εξάμηνο.
Η διαδικασία της αγοράς του αγροτεμαχίου δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω του ότι για να
πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί νομιμοποίηση του ακινήτου που
περιέχεται στο αγροτεμάχιο, δηλαδή του αντλιοστασίου. Η νομιμοποίηση δεν είναι εφικτή λόγω του
γεγονότος ότι η περιοχή θεωρείται αρχαιολογικός χώρος. Η υπόθεση έχει περιέλθει σε τέλμα και θα
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γίνουν ενέργειες επίλυσης του θέματος είτε με κάποια σχετική άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού
και το ΥΠΕΚΑ, είτε με 100ετή μακροχρόνια μίσθωση.

     Β) Υπόθεση Δασαρχείου Λαυρίου:
      Eφιστούμε την προσοχή σας στο θέμα που έχει προκύψει με το κτίριο και τις εγκαταστάσεις του
βιολογικού καθαρισμού,  που ως γνωστόν θεωρείται από το δασαρχείο Λαυρίου ως αυθαίρετο και
επιβάλλεται ετήσια ειδική αποζημίωση.   Μέχρι και τη χρήση 2012  η ειδική αποζημίωση αυτή
επιβαλλόταν στο Δήμο Λαυρεωτικής από το 2013 και μετά όμως το Δασαρχείο την επιβάλλει στη
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ..
Τα πρωτόκολλα Ειδικής Αποζημίωσης του Δασάρχη είναι:

€ 704.613,35 για το 2013 (ακυρώθηκε με την 2044/2017 απόφαση του εφετείου Αθηνών).
Κατά της άνω αποφάσεως μας κοινοποιήθηκε στις 11/12/2019 έφεση του ΥΠΕΚΑ κλπ ενώπιον του
ΣΤΕ  (Ε1927-2018), η οποία όριζε δικάσιμο της 4/3/2020 και μετ’ αναβολή για τις 16/9/2020 και εκ
νέου αναβολή για τις 21/10/2020, όπου εκδικάστηκε και η απόφαση είναι απορριπτική της Εφέσεως
(Α2506/2021)
               € 1.200.485,00 για το 2014 (δεν έχει περιέλθει μέχρι και σήμερα στο αρχείο της Υπηρεσίας
αλλά και στον υπογράφοντα την ακύρωση δικηγόρο οιοδήποτε έγγραφο περί προσδιορισμού της
υποθέσεως στο αρμόδιο Δικαστήριο).

€ 1.200.485,00. για το 2015 (εξεδόθη η υπ’  αριθμ.  3151/2018 απόφαση που ακύρωσε το
πρόστιμο).  Κατά της άνω αποφάσεως μας κοινοποιήθηκε στις 2/2/2022  έφεση του ΥΠΕΚΑ κλπ
ενώπιον του ΣΤΕ  (Ε77/2020), η οποία όριζε δικάσιμο της 9/3/2022, όπου εκδικάστηκε ΚΑΙ αναμένεται
απόφαση.

€  1.203.774,00 για το 2016 (εξεδόθη η υπ’  αριθμ.  1809/2018 απόφαση που ακύρωσε το
πρόστιμο).  Κατά της άνω αποφάσεως μας κοινοποιήθηκε στις 2/7/2021  έφεση του ΥΠΕΚΑ κλπ
ενώπιον του ΣΤΕ  (Ε2042-2019),  η οποία όριζε δικάσιμο της 23/2/2022,  όπου εκδικάστηκε ΚΑΙ
αναμένεται απόφαση.

Δηλαδή σύνολο € 4.309.357,35.

Το δασαρχείο δεν επέβαλλε κανένα πρόστιμο για το 2017,  2018,  2019,  2020 και 2021.  Ο νόμος
4546/2018  που τροποποίησε τις παραγράφους 7 και 9 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014, προβλέπει
ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. μπορούν να επεμβαίνουν ακόμη και σε αναδασωτέα περιοχή.

Οι ετήσιες αυτές αποζημιώσεις επιβληθήκαν στην επιχείρηση κατόπιν επίκλησης του Δήμου
Λαυρεωτικής ότι ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων αυτών (σύμφωνα με το καταστατικό της)  είναι η
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.. Για την υπόθεση αυτή οριστική απόφαση θα ληφθεί από το Σ.Τ.Ε. όταν συζητηθεί διότι
έχει ήδη αναβληθεί αρκετές φορές.
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω πάντως,  ο  νομικός σύμβουλος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.   κατά των  ως  άνω
Π.Ε.Ε.Α.,  μετά από απόφαση του Δ.Σ.  άσκησε  αιτήσεις ακύρωσης,   ώστε να αποφευχθεί η άμεση
βεβαίωση των  εν λόγω ποσών  στην ΔΟΥ προς  είσπραξη κατά τις διατάξεις του  ΚΕΔΕ (Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).
2.   Αγωγές της Επιχείρησης κατά τρίτων

Δεν υπάρχουν τέτοιες αγωγές.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2021 (αριθμ.155/2022 απόφαση

ΔΣ)

Αρ. Απόφ.: 266/2022
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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 απολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και

Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2021» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1 του Ν.3852/2010, 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..».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης  με την υπ’ αριθμ.155/2022 απόφασή

του (ΑΔΑ: ΩΣΣ1ΟΕΙΜ-8ΜΟ) αποφάσισε ομόφωνα:

- Ότι η βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών έγινε νόμιμα και

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Την ψήφιση του απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής, όπως απεικονίζεται στους απολογιστικούς

πίνακες εσόδων και δαπανών 2021

Με το αριθμ. πρωτ: 4750/16.09.2022 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. (αρ. πρωτ.

εισερχόμενου εγγράφου: 15715/16.09.2022), η ανωτέρω απόφαση, μαζί με τους απολογιστικούς

πίνακες εσόδων και δαπανών,  υποβλήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή,  προκειμένου αυτή να

αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του απολογισμού και να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις της

σχετικά με αυτόν.

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

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση του απολογισμού έτους 2021  της Δημοτικής Επιχείρησης

Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010  τεύχος Α'),  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει,

- την υπ’  αριθμ.  155/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2021  της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής, όπως εμφανίζεται στους συνημμένους πίνακες που

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2021

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 8ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2021

(ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ)

ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ

73. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

73.00 ΕΣΟΔΑ ΕΓΚ. ΕΠΕΞΕΡ. ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡ/ΚΗΣ 450.000 328.145

73.03 ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 240.000 15.935

73.04 ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 450.000 347.772

73.05 ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 4.120.000 3.720.296

73.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 65.000 66.560

73.07 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 43.919 9.894

ΣΥΝΟΛΟ K.A
73 5.368.919 4.488.602
74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

74.03.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ 80.000 59.047

74.03.02. ΕΠΙΧ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ(ΚΑΠ 2017 ΣΕ ΔΕΥΑ Ν.4071/2012
Π.6&13 ΑΡ.10)

ΣΥΝΟΛΟ K.A
74 80.000 59.047
75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

75.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 5.000 0

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
75 5.000 0
76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

76.03.00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 7.000 795

76.03.07 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 150.000 96.923

76.03.99 ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 131

ΣΥΝΟΛΟ K.A
76 157.000 97.849
41. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΙΔ. ΤΕΛΗ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

41.10.08 ΕΠΙΧ.ΠΕΠ ΑΤΤ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ(ΕΣΠΑ) 14.153 0

41.10.09 ΕΠΙΧ.Ε.Π.ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020
ΕΝΙΣΧΥΣΗ&ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ.ΥΦΙΣΤΑΜ.ΔΙΚΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ&ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΟΡΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΕΣΠΑ)

73.685 36.145
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41.10.10 ΕΠΙΧ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) 700.000 371.003

41.10.11 ΕΠΙΧ.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

979.518 484.070

41.10.12 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΕΣΠΑ) 1.337.382 1.129.780

41.10.13 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤΗΛ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

1 0

41.10.14 ΕΠΙΧ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ (ΠΔΕ) 6.495.046 0

41.10.15 ΕΠΙΧ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ,ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΛ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

1 0

41-10-16 ΕΠΙΧ.«Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ)
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης και
Τηλεθέρμανσης Δήμου Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)»,

19.962 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 0 0

41.90 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80% 10.000 0

41.90 ΣΥΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΤΕΛΩΝ 80%&3%(ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ)

0 0

41.97 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΓΩΝ,ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

128.810 127.007

ΣΥΝΟΛΟ K.A
41 9.758.558 2.148.005
45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΝΕΙΑ

45-98-02 ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
7.205.956 2.121.964

ΣΥΝΟΛΟ K.A
45 7.205.956 2.121.964
81 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

81-01 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 5.000 2.020

ΣΥΝΟΛΟ K.A
81 5.000 2.020
82 ΕΞΟΔΑ&ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

82-01 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 10.000 0

82-99 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 0 0

ΣΥΝΟΛΟ K.A
82 10.000 0

54.00 Φ.Π.Α ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ-(Λ/.71-82) 2.900.000 1.258.255
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
25.490.433 10.175.744

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ
82.96 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(Κάλυψη ενταλματοποιήσεων

που αφορούν προηγούμενες χρήσεις)
2.504.000 0

45-98-01 ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΕΞΟΦΛ.ΛΗΞ.ΟΦΕΙΛ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΩ ΥΠΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
82 2.504.000 0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 27.994.433 10.175.744

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2021

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 8ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2021

(ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ)

ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ
60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 700.000 678.624
60.02 ΠΑΡ. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20.000 6.474
60.03 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚ. 180.000 151.617

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
60 900.000,00 836.714,09
61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 139.962 57.071
61.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ(ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ) 66.200 48.810
61.03 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ(ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ) 10.000 5.495
61.90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΥΠΟΚ. ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 73.000 21.113
61.98 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0 0

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
61 289.162,00 132.489,01
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

62.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 350.000 359.825
62.02 ΕΥΔΑΠ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2.100.000 2.058.833
62.03 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 82.000 42.499
62.04 ΕΝΟΙΚΙΑ 0 0

62.04.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ 33.400 24.510
62.04.09 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝ.ΕΡΓΩΝ 41.000 29.700

62.05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6.000 3.402
62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 0 0

62.07.01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ 15.000 2.824
62.07.02 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧ.ΕΓΚ-ΛΟΙΠ.ΜΗΧ 10.000 3.300
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62.07.03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 50.000 36.372
62.07.04 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ. 30.000 21.496
62.07.08 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10.000 9.275
62.07.09 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 15.000 14.205

62.07.11.724 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 15.000 14.235

62.07.11.824 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 5.000 4.655

62.07.11.924 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5.000 0

62.07.13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 20.000 18.990
62.07.22 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ&ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 590.000 489.849

62.07.23 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 30.000 29.780
62.07.24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 20.000 18.561
62.07.25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 100.000 35.570
62-07-26-

724
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 20.000 17.058

62-07-26-
824

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜ ΑΠΟΧΕΤ ΚΕΡΑΤΕΑ 20.000 18.999

62-07-26-
924

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜ ΑΠΟΧΕΤ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 10.000 9.500

62.07.27 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΌ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ&ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

0 0

62.07.28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΣΑΣ 15.000 9.338
62.07.29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 10.000 9.762
62.07.30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 20.000 19.990
62.07.31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 20.000 19.214
62.07.32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ&ΜΕΙΟΚΤΟΝΙΑΣ 5.000 4.525

62.98 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15.000 9.230
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α

62 3.662.400,00 3.335.496,00
63. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

63.00 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0
63.03 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ 5.000 2.480
63.04 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 1.000 0
63.98 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 17.000 5.040

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
63 23.000,00 7.519,61
64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
64.00.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ(ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) 300.000 182.989

64.00.02 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 2.000 0

64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ) 500 0
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1.000 0
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.000 4.924
64.06 ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ N.4257/14 ΑΘΡ.73 0 0
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64.07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 20.000 9.388
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 20.000 15.710
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 5.000 991
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 35.000 22.461

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
64 388.500,00 236.462,20
65. ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

65.01 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
15.000 0

65.10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 2.000 0
65.98 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ 10.000 5.598

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
65 27.000,00 5.598,39
10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

10.04 ΑΓΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α.10

11. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ
11.00 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2.000 0
11.02 ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 0 0

11.02.00 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 5.000 0
11.02.01 ΕΡΓ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔ ΑΚΑΘ ΛΥΜ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 30.000 29.100
11.02.02 ΕΡΓ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔ ΑΚΑΘ ΛΥΜ ΔΕ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟ 30.000 29.100
11.02.03 ΕΡΓ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ,ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΑΡΙ 30.000 29.018

11.07 ΚΤΙΡ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡ.ΣΕ ΑΚΙΝ. ΤΡΙΤΩΝ 1.000 0
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α

11 98.000,00 87.217,55
12. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
12.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.000 0
12.01 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.000 0
12.03 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 5.000 0

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
12 8.000,00 0
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

13.01 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
13.02 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
13.09 ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
13

14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
14.00 ΕΠΙΠΛΑ 3.000 0
14.01 ΣΚΕΥΗ 2.000 0
14.03 Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 10.000 0
14.08 ΕΞΟΠΛ. ΤΗΛ/ΝΙΩΝΚΩΣ 2.000 0
14.09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6.000 480

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
14 23.000,00 480
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15. ΑΚΙΝΗΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
15.01.17 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ(ΕΣΠΑ) 14.153 0

15.01.18 ΕΝΙΣΧΥΣΗ&ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ.ΥΦΙΣΤΑΜ.ΔΙΚΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ&ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΟΡΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΕΣΠΑ)

73.685 36.145

15.01.19 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

700.000 371.003

15.01.20 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

979.518 484.070

15.01.21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΕΣΠΑ)

1.337.382 1.129.780

15.01.22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤΗΛ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

2.205.777 1.655.277

15.01.23 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ (ΠΔΕ) 6.495.046 0
15.01.24 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΠΛΑΚΑΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ,ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΛ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

5.128.810 466.687

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
15 16.934.371 4.142.963
16 ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ&ΕΞ.ΠΟΛΥΕΤ.

16.17 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ 20.000 2.483
16.19 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΑΣΕΩΣ 5.000 0

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α
16 25.000,00 2.483,00
18 ΣΥΜΕΜΕΤΟΧΕΣ&ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

18.11 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 4.000 800

4.000,00 800
81 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 170.000 107.212
81.01 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 0 0

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.
81 170.000,00 107.211,89
82 ΕΞΟΔΑ&ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

82-00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 8.000 7.170
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.

82 8.000,00 7.169,98
54.00 ΦΠΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ-(Λ/.11-28/60-82&ΑΠΟΔΟΣΗΣ) 2.900.000 1.258.255
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54.08 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

30.000 14.885

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 25.490.433 10.175.744

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ(ΠΟΕ&ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)
2.500.000 0

82-51 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4.000 0

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.
2.504.000 0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 27.994.433 10.175.744

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων οφειλών κατανάλωσης ύδατος,

δημοτικών τελών και τελών Κοιμητηρίου (αρ. πρωτ:15200/09.09.2022 εισήγηση Ταμειακής

Υπηρεσίας)

Αρ. Απόφ.: 267/2022

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 «διαγραφής προσαυξήσεων οφειλών κατανάλωσης ύδατος, δημοτικών τελών και τελών

Κοιμητηρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.

πρωτ:15200/09.09.2022 εισήγηση Ταμειακής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω:

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

υπόψη σας τα εξής:

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

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

αποποιήθηκαν την κληρονομιά,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

απόφασης για διαγραφή του χρέους πρέπει:

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

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

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

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

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

καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται:

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

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

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

προβλήματα υγείας) ομοίως ισχύει.

γ) Σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας ομοίως δεν ισχύει.

1. Με την υπ’  αριθμ πρωτ. 15119  /08-09-2022    αίτηση της η κα ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ζητά ως νόμιμη κληρονόμος  την διαγραφή των  προσαυξήσεων των οφειλών του

αποθανών συζύγου της ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ  λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας

σύμφωνα με την ιατρική βεβαίωση που κατέθεσε στην υπηρεσία και να γίνει εφάπαξ η εξόφληση του

κεφαλαίου των οφειλών ποσό ύψους 1.311,02€.

2. Με την υπ’  αριθμ πρωτ. 15120/08-09-2022 αίτηση της η κα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ζητά την διαγραφή των  προσαυξήσεων των οφειλών της λόγω αναπηρίας σύμφωνα με τα

σχετικά έγγραφα που κατέθεσε στην υπηρεσία και να γίνει εφάπαξ η εξόφληση του κεφαλαίου των

οφειλών της ποσό ύψους 164,44€.

3. Με την υπ’ αριθμ πρωτ. 15185/08-09-2022  αίτηση της η κα ΠΡΙΦΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ζητά

την διαγραφή των  προσαυξήσεων των οφειλών της λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας σύμφωνα με

την ιατρική βεβαίωση που κατέθεσε στην υπηρεσία και να γίνει εφάπαξ η εξόφληση του κεφαλαίου

των οφειλών της ποσό ύψους 187,79€.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης λόγω

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

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

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

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

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

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

- την αριθμ.  πρωτ 15119  /08-09-2022   αίτηση της κας ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,

- την αριθμ.  πρωτ 15120/08-09-2022   αίτηση της κας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

- την αριθμ. πρωτ. 15185/08-09-2022  αίτηση της κας ΠΡΙΦΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,

- την αριθμ. πρωτ: 15200/09.09.2022 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων των οφειλών του αποθανόντα ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του

ΙΩΑΝΝΗ, κατόπιν αιτήσεως της συζύγου του και νομίμου κληρονόμου του, κας ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας σύμφωνα με την ιατρική βεβαίωση

που κατέθεσε στην Υπηρεσία και την εφάπαξ εξόφληση του κεφαλαίου των οφειλών τους ποσού

ύψους 1.311,02€.

Β. Εγκρίνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων των οφειλών της κας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ λόγω αναπηρίας σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα που κατέθεσε στην Υπηρεσία και την

εφάπαξ εξόφληση του κεφαλαίου των οφειλών της ποσού ύψους 164,44€.

Γ. Εγκρίνει τη διαγραφή των  προσαυξήσεων των οφειλών της κας ΠΡΙΦΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας σύμφωνα με την ιατρική βεβαίωση που κατέθεσε στην Υπηρεσία

και την εφάπαξ εξόφληση του κεφαλαίου των οφειλών της ποσού ύψους 187,79€.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί παροχής νομικής στήριξης, κατ’ άρθρο 52 του Ν. 4674/2020, της κας

Αναστασίας Μαγγενάκη σε εκκρεμούσα ποινική υπόθεση σε βάρος της, λόγω της ιδιότητάς της ως

Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών

Αρ. Απόφ.: 268/2022

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 «παροχής νομικής στήριξης,  κατ’  άρθρο 52  του Ν.  4674/2020,  της κας Αναστασίας

Μαγγενάκη σε εκκρεμούσα ποινική υπόθεση σε βάρος της, λόγω της ιδιότητάς της ως Διευθύντριας

Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών», έθεσε υπόψη των μελών

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197Α/2020), το άρθρο 52 του Ν. 4674/2020

(Α' 53) αντικαταστάθηκε ως εξής:
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1. Τα υπουργεία, οι ανεξάρτητες αρχές, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις του Κράτους, οι Οργανισμοί

Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να

παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών

αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος

τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η

ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ

μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής. Η νομική υποστήριξη αφορά είτε στη

νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω

σκοπό με τους προαναφερόμενους φορείς, ανά υπόθεση, είτε στην κάλυψη των εξόδων

εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του

υπαλλήλου.

2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα. Η καταβολή

των ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον, για τις ποινικές υποθέσεις, εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με

την οποία οι υπάλληλοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα

του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η

υπόθεση στο αρχείο και εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν

δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης

υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α'

208).

3. Η νομική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων παρέχεται μετά από αίτησή τους προς την αρμόδια

Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του προϊσταμένου

της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ειδικά για τους ΟΤΑ, απαιτείται απόφαση της οικείας

Οικονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα

καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με

την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο

βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται

η υπόθεση στο αρχείο.

4. …….

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι η προκαλούμενη δαπάνη έχει

προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων.».

Η κα Αναστασία Μαγγενάκη,  συνταξιούχος,  με την αριθμ.  πρωτ:  14541/30.08.2022 αίτησή

της, ζητά την παροχή νομικής στήριξης, καθώς σύμφωνα  με το αριθμ. 4270/2022 κλητήριο θέσπισμα

καλείται να εμφανισθεί ενώπιον του Γ’  Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατηγορούμενη για το

αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, η οποία έλαβε χώρα στις 3/1/2019 στο Αβροκάστρο

Κερατέας,  καθότι,  με την ιδιότητά της,  ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
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Δήμου Λαυρεωτικής και έχοντας την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση,  δεν προέβλεψε το αξιόποινο

αποτέλεσμα και δεν έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα για να παρεμποδίσει την επέλευση του

αποτελέσματος αυτού.

Επειδή στο Δήμο Λαυρεωτικής από την 1η Ιανουαρίου 2021 δεν υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος

με πάγια αντιμισθία, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι θα πρέπει

να αποφασίσουν σχετικά με το διορισμό δικηγόρου, επιλογής της αιτούσας, δεδομένου ότι η δίωξή

της δεν ασκήθηκε λόγω καταγγελίας από μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής ή άλλου δημόσιου νομικού

προσώπου.

Η αιτούσα ζήτησε να αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσής της ο δικηγόρος Αθηνών Νικόλαος

Νικολαϊδης του δικηγορικού γραφείου ‘’Νικολάου Νικολαΐδη &  Συνεργατών’’.  Η αμοιβή του

δικηγόρου για την υπόθεση, ανέρχεται σε ποσό 7.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

24%, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης και για

κάθε νέα αναβολή επιπλέον ποσό 500,00 ευρώ (συν ΦΠΑ 24%)  και γραμμάτιο προείσπραξης ΔΣΑ

συνολικού ποσού 355,24 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γεώργιος Ν. Κατσαμπέρης απέστειλε την

αριθμ. πρωτ: 15686/16.09.2022 γνωμοδότηση την οποία σας θέτω υπόψη:

‘’Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το άρθρο 52 παρ. 1 του Ν. 4674/2020 αναφέρεται στην κατ’ αρχάς υποχρέωση των

Οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για παροχή νομικής υποστήριξης στους υπαλλήλους που

συνδέονται με αυτούς με μόνιμη υπαλληλική σχέση ενώπιον των Δικαστηρίων. Τα θέματα για το οποία

παρέχεται η νομική υποστήριξη είναι για όσα αδικήματα που τους αποδίδονται ότι διέπραξαν κατά

την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Γίνεται δε δεκτό ότι η υπαλληλική σχέση αυτή κρίνεται κατά το

χρόνο της τέλεσης του αδικήματος και δεν λαμβάνεται υπόψη αν η εκδίκαση της υπόθεσης λαμβάνει

χώρα πχ. στο χρόνο συνταξιοδότησης του υπαλλήλου.

Η υποχρέωση δε αυτή τελεί ταυτόχρονα υπό ρητούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι

πρέπει να τηρούνται, για να μπορεί ο ΟΤΑ να παράσχει αυτή, όποτε του ζητηθεί, και οι όροι τίθενται

περιοριστικώς χωρίς δυνατότητα διασταλτικής ερμηνείας.

Οι ειδικότεροι οι όροι αυτοί ρητά αναφέρονται και απαριθμούνται στις διατάξεις του

άρθρου, ως αυτό πλέον ισχύει μετά την τροποποίηση την οποία υπέστη με το άρθρο 52 του Ν.

4735/2020.

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα, ήδη συνταξιούχος, και όντας κατά το χρόνο τέλεσης

της πράξης Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, εκ της θέσεώς της, είναι κατηγορούμενη για το αδίκημα

της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, η οποία έλαβε χώρα στις 3/1/2019 στο Αβροκάστρο Κερατέας,

καθότι, ως αναφέρεται στο κλητήριο θέσπισμα, έχοντας την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, δεν
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προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα και δεν έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα για να παρεμποδίσει την

επέλευση του αποτελέσματος αυτού.

Σύμφωνα δε με το προκοινοποιηθέν Κλητήριο Θέσπισμα καλείται ως κατηγορούμενη να

εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιον του Γ τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών τη δικάσιμο της

9/11/2022.

Η ίδια προσκομίζει ενώπιον υμών τόσο το κλητήριο θέσπισμα, όσο και την προσφορά

Αμοιβής του πληρεξουσίου της Δικηγόρου, απευθυνόμενη στην ίδια και προκειμένου να ληφθεί

υπόψιν των υπηρεσιών μας.

Επί της Νομικής υποστήριξης, δέον λεκτέα τα ακόλουθα:

Ο Δήμος μας με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής δύναται, εφόσον η προκαλούμενη

δαπάνη έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό, κατ’ αρχάς να κάνει αποδεκτό το αίτημα της πρώην

Διευθύντριας και να τις παράσχει νομική υποστήριξη με Δικηγόρο της Επιλογής της, καθότι το αδίκημα

το οποίο περιγράφεται στο Κλητήριο Θέσπισμα είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων της και λόγω

της θέσεως την οποία κατείχε.

Επειδή πρόκειται όμως για ποινική υπόθεση, η καταβολή των δαπανών για την

εκπροσώπησή της τελεί υπό τον όρο κήρυξης αθώας με τελεσίδικη απόφαση (παρ. 2 αρθρ. 52 του Ν.

4674/2020).

Επί του αιτούμενου ποσού αμοιβής, δέον λεκτέα τα ακόλουθα:

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος, έχοντας απόλυτη γνώση της υποθέσεως, μπορεί να αξιώσει την

αμοιβή την οποία κρίνει ώστε να ανταπεξέλθει καλύτερα στην εντολή εκπροσώπησης την οποία έχει

λάβει. Το ύψος της αμοιβής ρυθμίζεται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων μόνο ως προς την κατώτατη

αμοιβή, χωρίς να υπάρχει περιορισμός όσο αναφορά το ύψος αυτής, και ελεύθερα με συμφωνία με

τον εντολέα.

Στην παρούσα όμως περίπτωση το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο

του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται

στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων ( Ν. 4194/2013), (αρθρ. 52 παρ. 2 του Ν. 4674/2020).

Έτσι εχόντων των πραγμάτων και υπό των άνω τεθειμένων υποχρεώσεων το ποσό της

αμοιβής κατά ανώτατη τιμή για τη συγκεκριμένη διαδικαστική πράξη δεν δύναται να υπερβεί το ποσό

των 214  επί 3,  ήτοι συνολικά 642,  πλέον ΦΠΑ 24%,  μείον την παρακράτηση από το ποσό εκτός

γραμματίου.’’

Έπειτα από τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό του δικηγόρου κου Νικολάου

Νικολαΐδη, για την εκπροσώπηση της τέως Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα

με το αίτημά της, ενώ λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης πρότεινε για την αμοιβή του το ποσό των

2.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) και  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 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

- Τις διατάξεις του άρθρου 281,  παρ.3  του Ν.3463/2006  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων»

- Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4735/2020

- Την αριθμ. πρωτ: 14541/30.08.2022 αίτηση της κας Αναστασίας Μαγγενάκη και τη συνημμένη σε

αυτή επιστολή

- Την αριθμ. πρωτ: 15686/16.09.2022 γνωμοδότηση του κου Γ. Κατσαμπέρη

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει τον ορισμό του Δικηγόρου Παρ’  Αρείω Πάγω,  Νικολάου Νικολαΐδη του Δικηγορικού

Γραφείου «Νικολάου Νικολαΐδη & Συνεργατών», για την εκπροσώπηση της πρώην Προϊσταμένης της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής κας Αναστασίας Μαγγενάκη ενώπιον του

Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 9ης Νοεμβρίου 2022 και σε κάθε  μετ’

αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, για φερόμενη πράξη η οποία έλαβε χώρα στις 03.01.2019, στη θέση

Αβριόκαστρο Κερατέας, τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

Β. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής τον καθορισμό της αμοιβής του δικηγόρου

σε ποσό 2.000,00  ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%),  προκειμένου να αποφασίσει σχετικά,  σύμφωνα με το

άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006.

Γ.Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.  00-6111  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022.

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

Αρ. Απόφ.: 269/2022

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 δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 15671/16.09.2022 εισήγηση της διαχειρίστριας

της παγίας προκαταβολής για το έτος 2022, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Παρακαλώ όπως προβείτε σε έλεγχο των τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια

προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5 – 15/06/1959.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΟΣΟ

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ
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1 ΒΑΧΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 11/08/2022 30 364,78€ 0,18€

2 ΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΤΣΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 12/08/2022 163 99,15€ 0,05€

3 ΑΝΔΡΕΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Γ.
ΡΑΦΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

12/08/2022 29 347,81€ 24,19€

4 ΛΙΝΑΡΔΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. Τ.Κ.
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 12/08/2022 15 448,79€ 31,21€

5 ΣΕΜΠΡΟΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

12/08/2022 52 446,92€ 31,08€

6 ΠΕΛΕΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 12/08/2022 1300 80,56€ 0,04€

7
Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
& Κ. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ
Ο.Ε.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ
2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 26/08/2022 4647 434,76€ 30,24€

8 ΜΑΝΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝ. ΛΑΥΡΙΟΥ 30/08/2022 11 448,79€ 31,21€

9 Σ ΚΑΙ Σ ΙΕΣΣΑΙ ΟΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Χ.
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

31/08/2022 94 464,28€ 15,72€

10 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 31/08/2022 2,20€

11 ΣΕΜΠΡΟΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ
1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΛΑΥΡΙΟΥ 7/09/2022 54 373,99€ 26,01€

12 ΤΣΑΚΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 05/09/2022 21 287,28€ 10,72€

ΣΥΝΟΛΟ 3.799,31€ 200,65€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ      0,04€

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 200,69€

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

- τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016

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

πάγιας προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου

- την αρ. πρωτ: 15671/16.09.2022 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής και

τα συνημμένα σε αυτή παραστατικά

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

εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού 3.799,31 ευρώ, που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής,

από την υπόλογο υπάλληλο, Αναστασία Καραγιώργου, όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα που

ακολουθεί και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντίστοιχων

πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΟΣΟ

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ

1 ΒΑΧΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 11/08/2022 30 364,78€ 0,18€

2 ΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΤΣΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 12/08/2022 163 99,15€ 0,05€

3 ΑΝΔΡΕΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Γ. ΡΑΦΙΑΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ

12/08/2022 29 347,81€ 24,19€

4 ΛΙΝΑΡΔΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. Τ.Κ.
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 12/08/2022 15 448,79€ 31,21€

5 ΣΕΜΠΡΟΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

12/08/2022 52 446,92€ 31,08€

6 ΠΕΛΕΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 12/08/2022 1300 80,56€ 0,04€

7
Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
& Κ. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ
Ο.Ε.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 2ο

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 26/08/2022 4647 434,76€ 30,24€

8 ΜΑΝΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝ. ΛΑΥΡΙΟΥ 30/08/2022 11 448,79€ 31,21€

9 Σ ΚΑΙ Σ ΙΕΣΣΑΙ ΟΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥλΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Κ.Χ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

31/08/2022 94 464,28€ 15,72€

10 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 31/08/2022 2,20€

11 ΣΕΜΠΡΟΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ 1ο

ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΛΑΥΡΙΟΥ 7/09/2022 54 373,99€ 26,01€

12 ΤΣΑΚΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 05/09/2022 21 287,28€ 10,72€

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού

2.042,00 ευρώ για τον έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 270/2022

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 «έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.042,00 ευρώ για

τον έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής τα κατωτέρω:
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Με το αριθμ.  πρωτ:  15479/13.09.2022  έγγραφό του,  το Γραφείο Κίνησης του Δήμου

Λαυρεωτικής αιτείται την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.042,00

ευρώ για τον έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων, αναλυτικά ως κατωτέρω:

- Ποσό 1.499,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6323

- Ποσό 188,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-6323

- Ποσό 34,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6323

- Ποσό 41,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6323

- Ποσό 280,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6321

Κατόπιν των ανωτέρω,  καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με (α)  την

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.042,00 ευρώ για τον έλεγχο ΚΤΕΟ

των οχημάτων του Δήμου και (β) τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου, στο όνομα το οποίου θα εκδοθεί

το χρηματικό ένταλμα.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

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

του από 17.05.59 Β.Δ/τος,

- το αριθμ. πρωτ: 15479/13.09.2022 έγγραφο του Γραφείο Κίνησης του Δήμου,

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

εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑ δαπανών 20-6323, 70-6323, 30-6323, 10-6323, 15-6323

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.042,00 ευρώ, για

την κάλυψη της δαπάνης που αφορά τον έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής,  ως

κατωτέρω:

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ (€)
1.  20-6323 1.499,00

2.  70-6323 188,00

3.  30-6323 34,00

4.  10-6323 41,00

5.  15-6321 280,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.042,00
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Β.  Ορίζει ως υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής,  στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, τον Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων.

Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο,  ορίζεται μέχρι τις 30

Νοεμβρίου 2022 , ήτοι ένα (1) μήνα πριν τη λήξη του οικονομικού έτους.

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

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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Αυγούστου

2022

Αρ. Απόφ.: 271/2022

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

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Αυγούστου 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.

 Με βάση τα ανωτέρω, η Ειδική Ταμίας υπέβαλε το αριθμ. πρωτ:14751/01.09.2022 πρωτόκολλο

ταμειακής διαχείρισης μηνός Αυγούστου 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 31/08/2022 ανήλθε στο ποσό των 3.900.409,15 €.
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 31/08/2022

ΕΣΟΔΑ 16.391.100,66 €
ΕΞΟΔΑ 12.488.699,49 €
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
31/08/2022 3.902.401,17 €

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 137.210,38 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 144/540073-20 38.03.00.0003 4.971,00 €
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 19.680,22 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 144/003352-96 38.03.03.0000 115,09 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 144/003353-79 38.03.03.0001 6,62 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 144/003354-52 38.03.03.0003 43,47 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ POS 144/003965-95 38.03.00.0005 64.759,52 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 144/003355-36 38.03.03.0002 15,26 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΤΑ 144/004490-30 38.03.00.0008 500,69 €

ΣΥΝΟΛΟ 319.858,03 €
ALPHA BANK 0,00 €

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 433.00.2001.000035 38.03.02.0000 92.162,56 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Α.Π. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 433.00.2001.000086 38.03.02.0001 63,81 €
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ΣΥΝΟΛΟ 92.226,37 €
Τράπεζα Eurobank 0,00 €

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 0026.0424.40.0200036773 38.03.01.0000 5.385,10 €
ΣΥΝΟΛΟ 5.385,10 €

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 0,00 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ GR 5209700011335300010048700 38.03.04.0003 932,07 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ GR 5509700011330801740000900 38.03.04.0001 2.596.890,79
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ GR 2609700011330501590059613 38.03.04.0002 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.597.822,86 €
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ GR8101000240000000026234187 38.03.04.0004 885.116,79 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 3.900.409,15 €

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 15.883,83 €

Αθροιστικά, τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα ανέρχονταν σε 3.917.735,80€

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 3.902.401,17€ και διαμορφώνεται ως ακολούθως:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ 2.646.284,43€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ      47.127,84€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 1.208.988,90€

ΣΥΝΟΛΑ 3.902.401,17€

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα 15.334,63€ αναλύεται

ως ακολούθως:

       Μείον (-) 1.014,18 €: που αφορούν το υπ’ αριθμ. Α -518/31-08-2022 ισόποσο γραμμάτιο

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

αποδοθεί από την τράπεζα κατά το μήνα Αύγουστο.

       Μείον (-) 151,19 €: που αφορούν το υπ’ αριθμ. Α -519/31-08-2022 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης

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

από την τράπεζα κατά το μήνα Αύγουστο.

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

Προκαταβολές.

       Πλέον (+) 500,00 €: που αφορούν τα χρήματα τα οποία υπάρχουν στα χέρια υπόλογου για τις

δαπάνες που αφορούν τα Ε.Λ.Τ.Α.

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: 14751/01.09.2022 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 Αυγούστου 2022.

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

πρωτ:15878/21.09.2022 εισήγηση Ταμειακής Υπηρεσίας)

Αρ. Απόφ.: 272/2022

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

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «διαγραφής προσαυξήσεων οφειλών κατανάλωσης ύδατος», έθεσε υπόψη των μελών
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της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:15878/21.09.2022 εισήγηση Ταμειακής Υπηρεσίας, στην

οποία αναφέρονται τα κατωτέρω:

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

υπόψη σας τα εξής:

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

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

αποποιήθηκαν την κληρονομιά,

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

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

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

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

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

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

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

είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

4. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου η οποία

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

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

απόφασης για διαγραφή του χρέους πρέπει:

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

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

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

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

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

καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται:

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

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

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

προβλήματα υγείας) ομοίως ισχύει.

γ) Σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας ομοίως δεν ισχύει.

1. Με  την υπ’  αριθμ.  πρωτ.  15763 /19-09-2022  αίτηση του,  ο κ.  ΤΣΙΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του

ΙΩΑΝΝΗ ζητά την διαγραφή των  προσαυξήσεων των οφειλών του λόγω σοβαρών προβλημάτων

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

του κεφαλαίου των οφειλών του ποσό ύψους 315,91€.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης λόγω αρμοδιότητας

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

174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. (περίπτ.

ιε.i. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και

την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20).»

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

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

- την αριθμ. πρωτ 15673/19.09.2022  αίτηση του κου ΤΣΙΚΟΥΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ,

- την αριθμ. πρωτ: 15878/21.09.2022 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων των οφειλών του κου ΤΣΙΚΟΥΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του

ΙΩΑΝΝΗ λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό που κατέθεσε στην

Υπηρεσία και την εφάπαξ εξόφληση του κεφαλαίου των οφειλών του ποσό ύψους 315,91€.

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

την επιλογή αναδόχου της προμήθειας ‘’ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου

Λαυρεωτικής’’

Αρ. Απόφ.: 273/2022

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 «έγκρισης πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή

αναδόχου της προμήθειας ‘’ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής’’»,

έθεσε υπόψη των μελών τα ακόλουθα:

1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1627/12.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ584ΜΤΛΡ-737) απόφαση

ένταξης της πράξης ‘’ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής’’ με κωδικό

ΟΠΣ5002363 στο Ε.Π. ‘’Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 -2020’’

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 18216/03.11.2021 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21REQ009473177

3. Την υπ’  αρ.155/2021  (επικαιροποίηση της αριθμ.  218/2020  Μελέτης της Διεύθυνσης
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Τεχνικών Υπηρεσιών),  με τίτλο «προμήθεια κινητού πράσινου σημείου (τριαξονικός τράκτορας με

hook lift και οχτώ (8) διαμερίσματα συνολικής χωριτηκότητας 30μ3» συνολικού προϋπολογισμού

245.520,00 ευρώ

4. Την υπ’  αριθμ.156/2021  (επικαιροποίηση της αριθμ.  219/2020  Μελέτης της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών),  με τίτλο «Προμήθεια δύο (2)  απορριμματοφόρων για μεταφορά των

βιοαποβλήτων με σύστημα πρέσας 16 κμ», συνολικού προϋπολογισμού 446.400,00 ευρώ

5. Την υπ’  αριθμ.157/2021  (επικαιροποίηση της αριθμ.  220/2020  Μελέτης της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών), με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) διαξονικών οχημάτων με καρότσα και γερανό για

συλλογή βιοαποβλήτων», συνολικού προϋπολογισμού 446.400,00 ευρώ

6. Την αριθμ. πρωτ: 139925/09.11.2021 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο (ΑΔΑ: ΨΖΕ4ΟΡ1Κ-ΦΧ2)

7. Τις υπ’ αριθμ. Α-247/2022, Α-248/2022, Α-249/2022 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

(ΑΔΑΜ έγκρισης αιτήματος: 22REQ010012972)

8. Την αρ. πρωτ.  4366/21-04-2022 απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με την οποία εγκρίθηκε η

Διακήρυξη για το Υποέργο 4:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», το Υποέργο 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ

ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και το Υποέργο 6: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» της

πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ

«5002363»

9. Την υπ’ αριθμ.141/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση των αριθμ.155/2021, 156/2021 και 157/2021 μελετών Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της παρούσας σύμβασης (ΑΔΑ: Ψ8Γ7ΩΛ1-Π9Η)

10. Την υπ’  αριθμ.397/2022  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού για την

«ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής», με αντικείμενο:

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Προμήθεια απορριμματοφόρων για μεταφορά βιοαποβλήτων με σύστημα πρέσας

16κ.μ., τεμάχια δύο (2) (α/α: 160768)

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Προμήθεια διαξονικών οχημάτων με καρότσα και γερανό για συλλογή βιοαποβλήτων,

τεμάχια δύο (2) (α/α: 160784)

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Προμήθεια κινητού πράσινου σημείου (τριαξονικός τράκτορας με Hook Lift και οχτώ

(8) διαμερίσματα συνολικής χωρητικότητας 30μ3 (α/α: 160754)

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

απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14 Μαΐου 2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η προκήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC010552014,

ενώ ολόκληρη η διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC010552016.
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Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  (ΑΔΑ:  ΨΚΧΓΩΛ1-124)  και στις

εφημερίδες «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΕΒΔΟΜΗ». Επίσης,

τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 24  Ιουνίου 2022,  ενώ

ημερομηνία αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά»,

σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1 της διακήρυξης του διαγωνισμού ορίστηκε η 30 Ιουνίου 2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού «…Τα αποτελέσματα των εν λόγω

σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες, εκτός

από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της

ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία

και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική

προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας …».

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό Νο1, σχετικά με την

αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, το οποίο διαβίβασε προς την Οικονομική

Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής,  με το αριθμ.  πρωτ:  15862/20.09.2022  έγγραφό της,  μέσω της

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και το οποίο σας θέτω υπόψη:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» Α/Α 160754, 160768, 160784»

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 19 Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα  Δευτέρα
και ώρα 19:00  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 ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’  αρ.  397/2022  και με αρ.  πρωτ:
7012/13.05.2022 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. Μπαράτατζη Νιόβη, ΔΕ  Διοικητικού (Αναπληρωματικό  μέλος)

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αρ. 397/2022 Διακήρυξη Δημάρχου
Λαυρεωτικής, τις  υπ’ αρ.155/2021,156/2021 και 157/2021 μελέτες της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, , το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό με α/α Α/Α 160754, 160768,
160784 παρατηρεί τα κατωτέρω:
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Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με
Α/A160754, 160768, 160784  και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 24 Ιουνίου 2022
Ημέρα Παρασκευή ώρα 13:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά», ορίστηκε η  Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00.
Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό (4) ηλεκτρονικές προσφορές
από τους  ακόλουθους  οικονομικούς  φορείς:

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Είδος προμήθειας Αριθμός
προσφοράς
συστήματος

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2)
ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ

ΚΑΡΟΤΣΑ
285343

2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2)
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
285341

3 ΛΙΝΑΡΔΟΣ,ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2)

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

285789

4 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 285637

Προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στη σωστή αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής των
συμμετεχόντων, επικοινώνησε με τους  εκδότες των εγγυητικών επιστολών 1) Optima Bank εγγυητική
επιστολή  W05347/00 2) Εθνική τράπεζα Ελλάδος εγγυητική επιστολή 894/7019742 3) Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων γραμμάτιο Νο5776,  όπου διαπίστωσε την εγκυρότητα του  συνόλου
των εγγυητικών επιστολών.

Στη συνέχεια κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, η
Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε  τα κατωτέρω:

Α.    Αναφορικά με το Υποέργο 4:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2)  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΣΑΣ 16 κμ»  με Α/Α 160768 κατατέθηκαν δυο ηλεκτρονικές
προσφορές από τους κάτωθι  Οικονομικούς φορείς :

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Είδος προμήθειας

Αριθμός

προσφοράς

συστήματος

1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α

ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2)
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

285341

2 ΛΙΝΑΡΔΟΣ,ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2)
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

285789
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1. Ο οικονομικός φορέας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
κατέθεσε με την αριθμ. προσφορά 28531,  τα αναφερόμενα δικαιολογητικά όπως αυτά απαιτούνται
από την παράγραφο 2.4.3.1 δικαιολογητικά συμμέτοχής και 2.4.3.2 τις οικείας διακήρυξης. Aπo τον
έλεγχο των δικαιολογητικών προκύπτει ότι η τεχνική προσφορά   καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές
Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Γ (αριθμ.156/2021) μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών

Ø Στα δικαιολογητικά συμμετοχής: είναι πλήρης.
Ø Στην Τεχνική Προσφορά: είναι πλήρης.

2. Ο οικονομικός φορέας ΛΙΝΑΡΔΟΣ,ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κατέθεσε την αριθμ. προσφορά 285789:
Η επιτροπή σύμφωνα με το «Άρθρο 102  Συμπλήρωση -  αποσαφήνιση πληροφοριών και
δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» με το υπ’αριθμ.πρωτ.13365/5.8.2022
έγγραφο ζήτησε διευκρινήσεις από τον Οικονομικό Φορέα ΛΙΝΑΡΔΟΣ,ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
αναφορικά με τον Διαγωνισμό οι οποίες και απαντήθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος
12/08/2022 και ώρα 16:41:51.

   Αναφορικά με την αριθμ. προσφορά  285789 του  Οικονομικού Φορέα  ΛΙΝΑΡΔΟΣ,ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και λαμβάνοντας υπόψη,   την διευκρινιστική απάντηση του Οικονομικού Φορέα  η
επιτροπή διαπιστώνει ότι:

Το ΕΕΕΣ της εταιρείας «FAUN Μηχανική Περιβάλλοντος GmbH & Co» που κατατέθηκε (αρχείο
“EEEΣ FAUN 20.06.2022 TC signed”) δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ως όφειλε σύμφωνα με  τις
διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως αυτές τροποποιηθήκαν και ισχύουν. Επιπρόσθετα του ανωτέρω
λόγου αποκλεισμού, δεν προκύπτει, από οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο της
προσφοράς, ότι η φυσική ιδιόχειρη υπογραφή που φέρει το υποβληθέν ΕΕΕΣ ανήκει στον κο ΤΙΜ
COLLET, που σύμφωνα με σχετικό έγγραφο (αρχείο “ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ FAUN”)
και συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση (αρχείο “δηλωση υπογραφης ΕΕΕΣ YPOGRAFI”) που
υπέβαλε η εταιρεία ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, είναι ο εξουσιοδοτημένος Διευθύνων
Σύμβουλος της εταιρείας FAUN GMBH.

Στην σελ. 11 των Τεχνικών Προδιαγραφών της 156/2021 Μελέτης ζητείται με την προσφορά
ο οικονομικός φορέας να καταθέσει: Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή
(υπερκατασκευή) (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από
Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β ή 12.3.γ (IX παράρτημα) της οδηγίας
2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο είδος από διεθνώς Διαπιστευμένο
Φορέα, με το οποίο να προκύπτει και η συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.

Η εταιρεία ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ δεν  κατέθεσε  το ανωτέρω ζητούμενο από την
διακήρυξη Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β ή 12.3.γ (IX παράρτημα) της
οδηγίας 2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο είδος από διεθνώς Διαπιστευμένο
Φορέα.
Κατέθεσε μόνο την Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ(CE)  (αρχείο “ξενογλωσσο και Μεταφραση
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦ. ΕΚ”) και επιστολή του Φορέα  DGUV TEST (αρχείο “FAUN ΦΟΡΕΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ”) η οποία αναφέρει ότι ο κατασκευαστής,  δηλ η FAUN Μηχανική Περιβάλλοντος GmbH
& Co πριν την διάθεση των μηχανημάτων πρέπει να συντάσσει δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ,  δίχως
να υποβάλει Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ πρωτοτύπου όμοιου με το προσφερόμενο είδος
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που να πιστοποιεί ότι το μηχάνημα  είναι σύμφωνο με το άρθρο 12.3.β ή 12.3.γ  της οδηγίας
2006/42/ΕΚ, όπως αυτό ρητά ζητείται από την διακήρυξη.

3. Στην σελ. 6 των Τεχνικών Προδιαγραφών της 156/2021 Μελέτης ζητείται να  προσκομιστούν
κατάλληλα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες και το πάχος των
χρησιμοποιούμενων ελασμάτων της υπερκατασκευής. (παραστατικά αγοράς).

Η εταιρεία ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ δεν κατέθεσε τα ζητούμενα πιστοποιητικά.

4. Στην σελ. 11 των Τεχνικών Προδιαγραφών της 156/2021 Μελέτης ζητείται με την προσφορά
ο οικονομικός φορέας να καταθέσει άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης στην
Ελλάδα.

Η υποβληθείσα από την εταιρεία ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προσφορά δεν
περιλαμβάνει την ζητούμενη  άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακήρυξη  αποτελεί  κανονιστικό πλαίσιο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού και δεσμεύει  την αναθέτουσα αρχή όσο και  τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς  ανεπιφύλακτα καθώς και ότι όλες  οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι
υποχρεωτικές και ουσιώδεις, προτείνεται η απόρριψη της προσφοράς του Οικονομικού φορέα
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για τους προαναφερθέντες λόγους.

Β. Αναφορικά με το Υποέργο 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ ΚΑΙ
ΓΕΡΑΝΟ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  με Α/Α 160784  κατατέθηκε μία  ηλεκτρονική
προσφορά από τον κάτωθι  Οικονομικό φορέα :

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Είδος προμήθειας Αριθμός προσφοράς

συστήματος

1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2)

ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ

285343

Ο οικονομικός φορέας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
κατέθεσε με την αριθμ.285343 προσφορά, τα αναφερόμενα δικαιολογητικά όπως αυτά
απαιτούνται από την παράγραφο 2.4.3.1 δικαιολογητικά συμμέτοχής και 2.4.3.2 τις οικείας
διακήρυξης. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύπτει ότι η τεχνική προσφορά
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα
αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Δ
(αριθμ.157/2021) μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών
Ø Στα δικαιολογητικά συμμετοχής: είναι πλήρης.
Ø Στην Τεχνική Προσφορά: είναι πλήρης.

Γ.  Αναφορικά με το Υποέργο 6: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ [ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕ HOOK LIFT ΚΑΙ ΟΧΤΩ (8) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 30μ3]»
με Α/Α 160754 κατατέθηκε μία  ηλεκτρονική  προσφορά από τον κάτωθι  Οικονομικό φορέα :
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1 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

285637

Ο οικονομικός  φορέας ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ κατέθεσε με την αριθμ.285637 προσφορά
τα αναφερόμενα δικαιολογητικά όπως αυτά απαιτούνται από την παράγραφο 2.4.3.1
δικαιολογητικά συμμέτοχής και 2.4.3.2 τις οικείας διακήρυξης. Απ τον έλεγχο των
δικαιολογητικών προκύπτει ότι η τεχνική προσφορά   καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-
Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Β (αριθμ.155/2021) μελέτη Διεύθυνσης
Τεχνικών.

1. Η προσφορά του οικονομικού φορέα ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ:
Ø Στα δικαιολογητικά συμμετοχής: είναι πλήρης.
Ø Στην Τεχνική Προσφορά και στα δείγματα : είναι πλήρης.

Ακόμα προς εφαρμογή των όρων της διακήρυξης η επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση και βαθμολόγηση
σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της διακήρυξης,   των
αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2.
ως εξής:
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

Α.    Αναφορικά με το Υποέργο 4:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2)  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΣΑΣ 16 κμ»  με Α/Α 160768 η  ηλεκτρονική  προσφορά από
τον Οικονομικό φορέα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
βαθμολογείται  σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της
διακήρυξης  ως εξής :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Απορριμματοφόρου οχήματος  τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓ
ΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΦΟΡΕΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΕΛΕ
ΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤ
ΑΣ (%)

ΣΤΑΘΜΙ
ΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΊΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

1

Ωφέλιμο Φορτίο

100 16.000 kg

Τεχνική
περιγραφή

υπερκατασκευή
ς  Σελ 22

6• 16.000 m3 = 100 βαθμοί 6,00

• ≤17.000 m3 = 120 βαθμοί

2

Ισχύς

120 320Hp
Τεχνική

περιγραφή
πλαισίου Σελ 8

3• 280 Hp = 100 βαθμοί 3,60

• ≤300Hp = 120 βαθμοί

3

Ροπή Στρέψης Κινητήρα,

100 1.200Nm
Τεχνική

περιγραφή
πλαισίου Σελ 8

2• 1.200 Nm = 100 βαθμοί 2,00

• ≤1.300 Nm = 120 βαθμοί

4
Σύστημα μετάδοσης κίνησης

110 Αυτοματοποιημ
ένο 4

• Μηχανικό = 100 βαθμοί
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•  Αυτοματοποιημένο =  110
βαθμοί

Τεχνική
περιγραφή

πλαισίου Σελ 12

4,40

• Αυτόματο  = 120 βαθμοί

5

Σύστημα πέδησης

120 Εμπρός δίσκοι -
πίσω δίσκοι

Τεχνική
περιγραφή

πλαισίου Σελ 13
4

• Εμπρός δίσκοι - πίσω ταμπούρα
= 100 βαθμοί 4,80

• Εμπρός δίσκοι - πίσω δίσκοι=
120 βαθμοί

6

Σύτημα αναρτήσεων

100 Εμπρός σούστες
- πίσω σούστες

Τεχνική
περιγραφή

πλαισίου Σελ 14
4

• Εμπρός σούστες  - πίσω σούστες
= 100 βαθμοί 4,00

• Εμπρός σούστες  - πίσω
αερόφουσκες  = 120 βαθμοί

7
Καμπίνα οδήγησης

100 A/C
Τεχνική

περιγραφή
πλαισίου Σελ 17

4• A/C = 100 βαθμοί 4,00
• Κλιματισμός = 120 βαθμοί

8 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100

-Σύστημα
προειδοποίησ
ης μετωπικής
πρόσκρουσης
και φρένο
έκτακτης
ανάγκης

- Σύστημα
υποβοήθησης
διατήρησης
λωρίδας

- Φιμέ
κρύσταλλα
Radio, με
επιπλέον
Bluetooth, USB,
Line και 2 ηχεία

Τεχνική
περιγραφή

πλαισίου Σελ 17
3 3,00

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

9

Κιβωτάμαξα,

120  12sec

Τεχνική
περιγραφή

υπερκατασκευή
ς  Σελ 22

5
Κύκλος εκκένωσης μέχρι 1min
=100βαθμοί 6,00

Κύκλος εκκένωσης <   1min
=120βαθμοί

10

Χοάνη τροφοδοσίας

120 1,67 m3

Τεχνική
περιγραφή

υπερκατασκευή
ς  Σελ 22

3
Χωρητικότητα χοάνης < 1,6m3
=100βαθμοί 3,60

Χωρητικότητα χοάνης   1,6m3
=120βαθμοί

11
Υλικά και τρόπος κατασκευής

110 4mm Τεχνική
περιγραφή 2Πάχος τοιχωμάτων πλευρών

3mm=100βαθμοί 2,20
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Πάχος τοιχωμάτων πλευρών
>5mm=120βαθμοί

υπερκατασκευή
ς  Σελ 23

12

Υδραυλικό σύστημα –  αντλία -
χειριστήρια  - ηλεκτρικό σύστημα

100 8 πλήκτρα

Τεχνική
περιγραφή

υπερκατασκευή
ς  Σελ 16

10
Πλήθος ευκολιών χειριστηρίων   8
=βαθμοί 100 10,00

Πλήθος ευκολιών χειριστηρίων >9
=βαθμοί 120

13

Ανυψωτικό σύστημα κάδων

120 800kg

 Τεχνική
περιγραφή
υπερκατασκευή
ς  Σελ 22

6
Ανυψωτική ικανότητα
700kg=βαθμοί -100 7,20

Ανυψωτική ικανότητα ≤ 800
kg=βαθμοί 120

14

Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο
φορτίο απορριμμάτων

101 455,56 kg/m3
Φύλλο

συμμόρφωσης
Σελ.10

10Συμπίεση 450kg/m3 = 100
βαθμοί     10,10

Συμπίεση ≤ 550kg/m3 = 120
βαθμοί

15 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 100

Το όχημα
παραδίδεται με τα
παρελκόμενα

- Πλήρης εφεδρικός
τροχός, όμοιος με
τους βασικά
περιλαμβανόμενου
ς

- Απαραίτητα
εργαλεία πρώτης
ανάγκης σε
κατάλληλη
εργαλειοθήκη:
γερμανοπολύγωνο,
κάβουρα, πένσα,
γρύλλο ανύψωσης
τροχών,
μπουλονόκλειδο)

- Δύο(2)
πυροσβεστήρες,
σύμφωνα με τον
Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας
(Κ.Ο.Κ.)

- Πλήρες φαρμακείο,
σύμφωνα με τον
Κ.Ο.Κ.

- Τρίγωνο βλαβών
- Τα απαραίτητα

έντυπα / τεχνικά
εγχειρίδια για τη
συντήρηση,
επισκευή και καλή
λειτουργία του
οχήματος, σε δύο
σειρές για τον
κινητήρα, το
πλαίσιο και την
υπερκατασκευή
στην Ελληνική
γλώσσα ή επίσημη
μετάφραση σε
αυτή, καθώς και

Τεχνική
περιγραφή

υπερκατασκευή
ς  Σελ 21

4 4,00



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 98 από 279

αντίστοιχα βιβλία ή
ψηφιακοί δίσκοι
(ηλεκτρονική
μορφή)
ανταλλακτικών

ΓΕΝΙΚΑ

16

Εκπαίδευση προσωπικού

105
	

Δύο	(2)	ημέρες.	 Υπεύθυνη
δήλωση σελ.3 4• 1 ημέρα  = 100 βαθμοί 4,20

• ≤  5 ημέρες  = 120 βαθμοί

17

 Εγγύηση καλής λειτουργίας

100 	
24	μήνες	

Υπεύθυνη
δήλωση σελ.2 10• 24 μήνες = 100 βαθμοί 10,00

• ≤   60 μήνες = 120 βαθμοί

18

αντισκωριακή προστασία

36	μήνες Υπεύθυνη
δήλωση σελ.2

• 36 μήνες = 100 βαθμοί 100 2 2,00

• ≤ 72 μήνες = 120 βαθμοί

19

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση -
Τεχνική υποστήριξη-

Δύο	(2)	ημέρες Υπεύθυνη
δήλωση σελ.2 2

• 20 ημέρες= 100 βαθμοί 120 2,40

• 2 ημέρες = 120 βαθμοί

20

Χρόνος παράδοσης ζητούμενων
ανταλλακτικών

100 δέκα (10)
ημέρες

Υπεύθυνη
δήλωση σελ.2 5

• 10  ημέρες= 100 βαθμοί 5,00

• 1 ημέρα = 120 βαθμοί

21

Χρόνος ανταπόκρισης
συνεργείου – Χρόνος
αποκατάστασης 120 Δύο	(2)	ημέρες Υπεύθυνη

δήλωση σελ. 4
• 20 ημέρες= 100 βαθμοί 4,80

• 2 ημέρες = 120 βαθμοί

22

Χρόνος παράδοσης

100 6 μήνες Υπεύθυνη
δήλωση σελ. 3• 6 μήνες = 100 βαθμοί 3,00

• ≥ 1 μήνα  = 120 βαθμοί

ΣΥΝΟΛΟ 100 106,30

Β.        Αναφορικά με το Υποέργο 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ ΚΑΙ
ΓΕΡΑΝΟ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με Α/Α 160784 η  ηλεκτρονική  προσφορά από τον
Οικονομικό φορέα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
βαθμολογείται  σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της
διακήρυξης  ως εξής :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Προμήθεια δύο (2) διαξονικών οχημάτων με καρότσα και γερανό για συλλογή βιοαποβλήτων

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
ΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΕΛΕ
ΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗ
ΤΑΣ (%)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ
ΝΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓ
ΊΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

1 Τεχνικό μικτό φορτίο 100 19,00  tn 3 3,00
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• 19,00  tn = 100 βαθμοί Βλέπε τεχνική
περιγραφή

πλαισίου Σελ 5•≤23,00 tn = 120 βαθμοί

2 Ωφέλιμο φορτίο πλήρους οχήματος 120
13.039 Kg

Βλέπε τεχνική
περιγραφή

πλαισίου Σελ 5

4 4,80
• 7.000 kg = 100 βαθμοί

• ≤ 10.000 kg = 120 βαθμοί

3 Μεταξόνιο

105,85 4.295 mm
Βλέπε τεχνική

περιγραφή
πλαισίου Σελ 6

3 3,17
• ≤4.500 mm= 100 βαθμοί

• 3.800mm= 120 βαθμοί

4 Ακτίνα στροφής 103,5
16,6m

Βλέπε τεχνική
περιγραφή

πλαισίου Σελ 14

2 2,07
• 18 m= 100 βαθμοί

• ≥10 m= 120 βαθμοί

5 Συνολικό μήκος 101,8
7.910mm

Βλέπε τεχνική
περιγραφή

πλαισίου Σελ 6

1 1,02
• 8.000 mm = 100 βαθμοί

•≥ 7.000 mm = 120 βαθμοί

6 Συνολικό πλάτος 102,85
2.500mm

Βλέπε τεχνική
περιγραφή

πλαισίου Σελ 6

1 1,03
•2.550  mm = 100 βαθμοί

•≥ 2.200 mm = 120 βαθμοί

7 Συνολικό ύψος 110,50
3.300mm

Βλέπε τεχνική
περιγραφή

πλαισίου Σελ 6

1 3,30
•4.000 mm = 100 βαθμοί

•≥ 2.500 mm = 120 βαθμοί

8 Ισχύς  Κινητήρα 106,65
320Ηp

Βλέπε τεχνική
περιγραφή

πλαισίου Σελ 8

3 3,20
• 280 Hp = 100 βαθμοί

• ≤400Hp = 120 βαθμοί

9 Ροπή Στρέψης Κινητήρα

100 1.200Nm
Βλέπε τεχνική

περιγραφή
πλαισίου Σελ 8

3 3,00
• 1.200 Nm = 100 βαθμοί

• ≤ 2.000 Nm = 120 βαθμοί

10 Χωρητικότητα κινητήρα (κυβικά)
115,35 7.700 cm3

Βλέπε τεχνική
περιγραφή

πλαισίου Σελ 8

3 3,46
• 7.125 cm3 = 100 βαθμοί

•7.875 cm3 = 120 βαθμοί

11 Κιβώτιο ταχυτήτων 110
Αυτοματοποι

ημένο

Βλέπε τεχνική
περιγραφή

πλαισίου Σελ 12

5 5,50
• Μηχανικό = 100 βαθμοί

• Αυτοματοποιημένο = 110 βαθμοί

• Αυτόματο  = 120 βαθμοί

12 Σύστημα πέδησης
120 Εμπρός

δίσκοι - πίσω
δίσκοι

Βλέπε τεχνική
περιγραφή

πλαισίου Σελ 13

4 4,80
• Εμπρός δίσκοι - πίσω ταμπούρα =

100 βαθμοί
• Εμπρός δίσκοι - πίσω δίσκοι= 120

βαθμοί
13 Σύστημα ανάρτησης

100
Εμπρός

σούστες  -
πίσω

σούστες

Βλέπε τεχνική
περιγραφή

πλαισίου Σελ 14

4 4
• Εμπρός σούστες  - πίσω σούστες

= 100 βαθμοί
• Εμπρός σούστες  - πίσω

αερόφουσκες  = 120 βαθμοί
14 Σύστημα ψύξης καμπίνας οδηγού 100 A/C 3 3
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• A/C = 100 βαθμοί Βλέπε τεχνική
περιγραφή

πλαισίου Σελ 17• Κλιματισμός = 120 βαθμοί

ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ

15 Ποιότητα χαλυβδοελασμάτων
δαπέδου

110
Χαλυβδοέλα

σμα St37

Βλέπε τεχνική
περιγραφή

υπερκατασκευής
Σελ 2

2 2,2
• Χαλυβδοέλασμα St32 = 100

βαθμοί
•  Χαλυβδοέλασμα St37 = 110

βαθμοί
•  Χαλυβδοέλασμα HARDOX 450 =

120 βαθμοί

16 Ποιότητα χαλυβδοελασμάτων
πλευρικών 110

Χαλυβδοέλα
σμα St37

Βλέπε τεχνική
περιγραφή

υπερκατασκευής
Σελ 2

2 2,2
• Χαλυβδοέλασμα St32 = 100

βαθμοί
• Χαλυβδοέλασμα St37 = 110

βαθμοί
• Χαλυβδοέλασμα HARDOX 450 =

120 βαθμοί

17 Ποιότητα χαλυβδοελασμάτων  πίσω
πόρτας 110

Χαλυβδοέλα
σμα St37

Βλέπε τεχνική
περιγραφή

υπερκατασκευής
Σελ 2

2 2,2
  • Χαλυβδοέλασμα St32 = 100 βαθμοί
  • Χαλυβδοέλασμα St37 = 110 βαθμοί

• Χαλυβδοέλασμα HARDOX 450 = 120
βαθμοί

18 Πάχος χαλυβδοελασμάτων δαπέδου 100

4  mm

Βλέπε τεχνική
περιγραφή

υπερκατασκευής
Σελ 2

1 1
• 4  mm = 100 βαθμοί

• ≤ 7 mm = 120 βαθμοί

19 Πάχος πλευρικών χαλυβδοελασμάτων
πλευρικών 100

3 mm

Βλέπε τεχνική
περιγραφή

υπερκατασκευής
Σελ 2

2 2
• 3 mm = 100 βαθμοί

• ≤  6 mm = 120 βαθμοί

20 Πάχος χαλυβδοελασμάτων πίσω
πόρτας 106,65

4mm

Βλέπε τεχνική
περιγραφή

υπερκατασκευής
Σελ 2

2 2,13
• 3 mm = 100 βαθμοί

•≤6 mm = 120 βαθμοί

21 Mήκος   κιβωτάμαξας 108
4.700mm Βλέπε κατανομή

βαρών

2 2,16
• 4.500 mm = 100 βαθμοί

• ≤ 5.000 mm = 120 βαθμοί

22 Ύψος    κιβωτάμαξας

104
1.100mm

Βλέπε τεχνική
κατανομή βαρών

και περιγραφή
πλαiσίου  Σελ 7

(2.204-
1.104=1.100mm)

2 2,08
• 1.000 mm = 100 βαθμοί

• ≤ 1.500 mm = 120 βαθμοί

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ

23 Οριζόντια έκταση 100 11,90 m Βλέπε τεχνική
περιγραφή

4 4
• 11.90 m   100 βαθμοί
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• ≤ 15.00 m = 120 βαθμοί
υπερκατασκευής

Σελ 3

24 Ικανότητα ανύψωσης
100

735kg

Βλέπε τεχνική
περιγραφή

υπερκατασκευής
Σελ 3

5 5
• 735 kg= 100 βαθμοί

• ≤900 kg= 120 βαθμοί

25 Αριθμός υδραυλικών κυλίνδρων 100 4 Βλέπε τεχνική
περιγραφή

υπερκατασκευής
Σελ 3

4 4
• 4 = 100 βαθμοί

•  ≤ 6 = 120 βαθμοί

 26 Αρνητική κλίση  δεύτερου βραχίονα 100

15°

Βλέπε τεχνική
περιγραφή

υπερκατασκευής
Σελ 3

2 2
• 15°= 100 βαθμοί

•≤20° = 120 βαθμοί

ΓΕΝΙΚΑ
27  Εγγύηση καλής λειτουργίας 100

24 μήνες Βλέπε υπεύθυνη
δήλωση σελ.2

10 10
• 24 μήνες = 100 βαθμοί

• ≤  60 μήνες = 120 βαθμοί

28 Αντισκωριακή προστασία 100

36	μήνες Βλέπε υπεύθυνη
δήλωση σελ.2

3 3
• 36 μήνες = 100 βαθμοί

• ≤72 μήνες = 120 βαθμοί

29 Διάρκεια εκπαίδευσης προσωπικού 105
Δύο (2)
ημέρες

Βλέπε υπεύθυνη
δήλωση σελ.2

2 2,1
• 1 ημέρα  = 100 βαθμοί

• ≤ 5 ημέρες  = 120 βαθμοί

30 Παροχή ανταλλακτικών 100

10 έτη Βλέπε υπεύθυνη
δήλωση σελ.2

2 2
• 10 έτη = 100 βαθμοί

• ≤ 15 έτη = 120 βαθμοί

31 Διάστημα παράδοσης  ζητούμενων
ανταλλακτικών 100

δέκα (10)
ημέρες

Βλέπε υπεύθυνη
δήλωση σελ.2

2 2
• 10  ημέρες= 100 βαθμοί

• 1 ημέρα = 120 βαθμοί

32
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση-
τεχνική υποστήριξη -χρόνος έντεχνης
αποκατάστασης βλάβης

120
Δύο (2)
ημέρες

Βλέπε υπεύθυνη
δήλωση σελ.2

2
2,4

• 20 ημέρες= 100 βαθμοί

• 2 ημέρες = 120 βαθμοί

33

Προσωπικό προμηθευτή, από την
οποία  προκύπτει η επάρκεια ύπαρξης
τεχνικού και επιστημονικού
προσωπικού

115,25

16 τεχνίτες Βλέπε υπεύθυνη
δήλωση σελ.6

3

3,46
• 3 τεχνίτες - μηχανικοί = 100

βαθμοί
• ≤20 τεχνίτες - μηχανικοί = 120

βαθμοί
34 Χρόνος παράδοσης 100

6 μήνες Βλέπε υπεύθυνη
δήλωση σελ.2

6 6
• 6 μήνες = 100 βαθμοί

• ≥ 1 μήνα  = 120 βαθμοί
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ΣΥΝΟΛΟ 100 107,28

Γ.   Αναφορικά με το Υποέργο 6: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ [ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕ HOOK LIFT ΚΑΙ ΟΧΤΩ (8) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 30μ3]» με
Α/Α 160754  η  ηλεκτρονική  προσφορά από τον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ,
βαθμολογείται  σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της
διακήρυξης  ως εξής :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΤΡΑΚΤΟΡΑ ΜΕ HOOK LIFT ΚΑΙ ΟΚΤΩ (8) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΤΑΣ  30M3)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΒΑΘΜ
ΟΛΟΓΙ

Α

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
ΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σ (%)

ΣΤΑΘΜΙΣ
ΜΕΝΗ

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΊΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ
Τεχνικό μικτό φορτίο

26,00  tn
Βλέπε τεχν.
περιγραφή

σελ 4

1 • 26,00  tn = 100 βαθμοί 100 3 3,00
•  ≤33,00 tn = 120 βαθμοί

2 Ωφέλιμο φορτίο πλήρους οχήματος

14.260 kg
Βλέπε τεχν.
περιγραφή

σελ 5

• 12.000 kg = 100 βαθμοί 109,45 4 4,38
•  ≤17.000 kg = 120 βαθμοί

3 Μεταξόνιο

4.200mm
Βλέπε τεχν.
περιγραφή

σελ 4

• 4.800 mm= 100 βαθμοί 115 3 3,45
• 4.000mm= 120 βαθμοί

4 Ακτίνα στροφής

10,35 m
Βλέπε τεχν.
περιγραφή

σελ 11

•20 m= 100 βαθμοί 120 2 2,40
•≥12 m= 120 βαθμοί

5 Συνολικό μήκος
8.278 mm Βλέπε τεχν.

περιγραφή
σελ 4

• 8.500 mm = 100 βαθμοί 104,45 1 1,05
•≥7.500 mm = 120 βαθμοί

6 Συνολικό πλάτος

2.550  mm
Βλέπε τεχν.
περιγραφή

σελ 4

•2.550  mm = 100 βαθμοί 100 1 1,00
•≥ 2.200 mm = 120 βαθμοί

7 Συνολικό ύψος

3.091 mm
Βλέπε τεχν.
περιγραφή

σελ 4

•4.000 mm = 100 βαθμοί  118,20 1  1,18
•≥ 3.000 mm = 120 βαθμοί

8 Ισχύς  Κινητήρα

420 Hp
Βλέπε τεχν.
περιγραφή

σελ 6

• 420 Hp = 100 βαθμοί  100  3 3,00
•  ≤500Hp = 120 βαθμοί

9 Ροπή Στρέψης Κινητήρα

2.000 Nm Βλέπε τεχν.
περιγραφή

σελ 6

• 2.000 Nm = 100 βαθμοί 100 3 3,00
•  ≤3.000 Nm = 120 βαθμοί

10 Χωρητικότητα κινητήρα (κυβικά) 11.118 cm3
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• 11.000 cm3 = 100 βαθμοί 101,15 Βλέπε τεχν.
περιγραφή

σελ 6

 3  3,03

• ≤13.000 cm3 = 120 βαθμοί

11 Κιβώτιο ταχυτήτων 110

Αυτοματοπο
ιημένο

Βλέπε τεχν.
περιγραφή

σελ 7

5 5,50
• Μηχανικό = 100 βαθμοί

• Αυτοματοποιημένο = 110 βαθμοί

• Αυτόματο  = 120 βαθμοί

12 Σύστημα πέδησης 120
Εμπρός
δίσκοι -

πίσω δίσκοι
Βλέπε τεχν.
περιγραφή

σελ 9

4 4,80
• Εμπρός δίσκοι - πίσω ταμπούρα =

100 βαθμοί
• Εμπρός δίσκοι - πίσω δίσκοι= 120

βαθμοί
13 Σύστημα ανάρτησης 100

Εμπρός
σούστες  -

πίσω
σούστες

Βλέπε τεχν.
περιγραφή

σελ 13

4 4,00
• Εμπρός σούστες  - πίσω σούστες

= 100 βαθμοί
• Εμπρός σούστες  - πίσω

αερόφουσκες  = 120 βαθμοί
14 Σύστημα ψύξης καμπίνας οδηγού 100

A/C
Βλέπε τεχν.
περιγραφή

σελ 14

3 3,00
• A/C = 100 βαθμοί

• Κλιματισμός = 120 βαθμοί
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  (HOOK LIFT)

15 Ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού
από το έδαφος (tn) 102,25

22 tn Βλέπε τεχν.
περιγραφή

σελ 22

13 13,29
• 21 tn = 100 βαθμοί

•  ≤30 tn = 120 βαθμοί

16 Ύψος  φόρτωσης από  υποβαθμισμένο
επίπεδο 102,80

1.570 mm Βλέπε τεχν.
περιγραφή

σελ 20

5 5,14
  • 1.500 mm = 100 βαθμοί

  •  ≤ 2.000 mm = 120 βαθμοί

17 Γωνία ανατροπής γάντζου 116

57 μοίρες
Βλέπε τεχν.
περιγραφή

σελ 19

5 5,80
  • 45 μοίρες = 100 βαθμοί

  • 60 μοίρες = 120 βαθμοί
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

18 Διαμερίσματα 100 8
διαμερίσματ

α

Βλέπε τεχν.
περιγραφή

σελ 25

2 2,00
  • 8 διαμερίσματα  = 100 βαθμοί

  • ≤12 διαμερίσματα  = 120 βαθμοί

19 Πάχος χαλυβδοελασμάτων 100

4  mm
Βλέπε τεχν.
περιγραφή

σελ 26

5 5,00
• 4  mm = 100 βαθμοί

•  ≤ 7 mm = 120 βαθμοί

ΓΕΝΙΚΑ

20  Εγγύηση καλής λειτουργίας 100

24 μήνες
Βλέπε

υπεύθυνη
δήλωση

10 10,00
• 24 μήνες = 100 βαθμοί

•  ≤ 60 μήνες = 120 βαθμοί

21 Αντισκωριακή προστασία 100

36 μήνες
Βλέπε

υπεύθυνη
δήλωση

3 3,00
• 36 μήνες = 100 βαθμοί

•  ≤72 μήνες = 120 βαθμοί
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22 Διάρκεια εκπαίδευσης προσωπικού 100
1 ημέρα

Βλέπε
υπεύθυνη

δήλωση

2 2,00
• 1 ημέρα  = 100 βαθμοί
• ≤ 5 ημέρες  = 120 βαθμοί

23 Παροχή ανταλλακτικών 100

10 έτη
Βλέπε

υπεύθυνη
δήλωση

2 2,00
• 10 έτη = 100 βαθμοί

•  ≤15 έτη = 120 βαθμοί

24 Διάστημα παράδοσης  ζητούμενων
ανταλλακτικών 100

10  ημέρες
Βλέπε

υπεύθυνη
δήλωση

2 2,00
• 10  ημέρες= 100 βαθμοί

• 1 ημέρα = 120 βαθμοί

25
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση-
τεχνική υποστήριξη -χρόνος έντεχνης
αποκατάστασης βλάβης

100

20 ημέρες
Βλέπε

υπεύθυνη
δήλωση• 20 ημέρες= 100 βαθμοί 2 2,00

• 2 ημέρες = 120 βαθμοί

26

Προσωπικό προμηθευτή, από την
οποία  προκύπτει η επάρκεια ύπαρξης
τεχνικού και επιστημονικού
προσωπικού

101,20

4 τεχνίτες -
μηχανικοί

Βλέπε
υπεύθυνη

δήλωση

3 3,04

• 3 τεχνίτες - μηχανικοί = 100
βαθμοί

•  ≤ 20 τεχνίτες - μηχανικοί = 120
βαθμοί

27 Χρόνος παράδοσης 100

6 μήνες
Βλέπε

υπεύθυνη
δήλωση

6 6,00
• 6 μήνες = 100 βαθμοί

• ≥  1 μήνα  = 120 βαθμοί
ΣΥΝΟΛ

Ο 100 104,06

Κατόπιν των ανωτέρω,  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών

Εισηγείται
1. Αναφορικά με το Υποέργο 4: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΣΑΣ 16 κμ»  με Α/Α 160768
ü Να γίνει αποδεκτή η προσφορά από τον Οικονομικό φορέα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση  σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον
ν.4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης,  των αποδεκτών τεχνικών προσφορών
με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2. με  σταθμισμένη
βαθμολογία U=106,3

ü Την απόρριψη της προσφοράς με αριθμ.285789 του  οικονομικού Φορέα  ΛΙΝΑΡΔΟΣ,
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακήρυξη  αποτελεί  κανονιστικό
πλαίσιο του συγκεκριμένου διαγωνισμού και δεσμεύει  την αναθέτουσα αρχή όσο
και  τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς  ανεπιφύλακτα καθώς και ότι όλες  οι
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι υποχρεωτικές και ουσιώδεις
προτείνεται η απόρριψη της πρόσφορά της εταιρείας ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για τους λόγους όπως αποτυπώνονται στα διαλαμβανόμενα στις σελίδες
3,4 του πρακτικού.
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2. Αναφορικά με το Υποέργο 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ
ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με Α/Α 160784:
ü Να γίνει αποδεκτή η προσφορά από τον Οικονομικό φορέα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
ü Να βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και

τους όρους της διακήρυξης,   των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα
κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2. με σταθμισμένη βαθμολογία
U=107,28

3. Αναφορικά με το Υποέργο 6: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ [ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕ HOOK LIFT ΚΑΙ ΟΧΤΩ (8) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 30μ3]»
με Α/Α 160754:
ü Να γίνει αποδεκτή η προσφορά από τον Οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ,
ü Να βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και

τους όρους της διακήρυξης,   των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα
κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2. με  σταθμισμένη βαθμολογία
U=104.06

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.

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

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

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

- την υπ’  αριθμ.397/2022  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τα παραρτήματα αυτής,

- το με ημερομηνία 19.09.2022 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά

συμμετοχής – τεχνική προσφορά»,

- κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

(Α) Εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 19.09.2022 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας
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Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική

προσφορά» που κατατέθηκαν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύχθηκε με  την

υπ’  αριθμ.  397/2022  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής για την προμήθεια εξοπλισμού για την

«ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής».

(Β) Για το Υποέργο 4: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΣΑΣ 16 κμ»  με Α/Α 160768:

Κάνει αποδεκτή την προσφορά που κατατέθηκε από τον Οικονομικό φορέα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με  σταθμισμένη βαθμολογία U=106,3.

Απορρίπτει την προσφορά με αριθμ.285789 του Οικονομικού Φορέα  ΛΙΝΑΡΔΟΣ,  ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακήρυξη  αποτελεί  κανονιστικό πλαίσιο του

συγκεκριμένου διαγωνισμού και δεσμεύει  την αναθέτουσα αρχή όσο και  τους συμμετέχοντες

οικονομικούς φορείς ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών

προδιαγραφών είναι υποχρεωτικές και ουσιώδεις.

Για το Υποέργο 5:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2)  ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΓΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με Α/Α 160784:

Κάνει αποδεκτή την προσφορά που κατατέθηκε από τον Οικονομικό φορέα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με σταθμισμένη βαθμολογία U=107,28.

Για το Υποέργο 6: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ [ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕ HOOK

LIFT ΚΑΙ ΟΧΤΩ (8) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 30μ3]» με Α/Α 160754:

Κάνει αποδεκτή την προσφορά που κατατέθηκε από τον Οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΚΕ,  με  σταθμισμένη βαθμολογία U=104.06.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο3 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 – κατακύρωση Αναδόχου

Αρ. Απόφ.: 274/2022

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

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης του πρακτικού Νο3 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 – κατακύρωσης Αναδόχου», έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ.246/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής αποφασίσθηκε:

(α) η έγκριση του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση

των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» και του πρακτικού Νο2 της



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 107 από 279

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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»,

για χρονικό διάστημα τριών (3)  ετών,  με δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του

ποσού του προϋπολογισμού.

(β) η κατακύρωση ως προσωρινού μειοδότη της της προμήθειας υγρών καυσίμων του οικονομικού

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

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
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6.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

-5% Μείον πέντε τοις εκατό

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

(γ) 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).

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, με το αριθμ. πρωτ: 15016/06.09.2022

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

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

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3.2 της αριθμ.510/2022 διακήρυξης του διαγωνισμού.

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

ημερομηνία 19.09.2022  πρακτικό Νο3,  το οποίο διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή με το

αριθμ. πρωτ: 15868/20.09.2022 έγγραφό της και σας θέτω υπόψη:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

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 19 Σεπτεμβρίου  του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα

και ώρα 20:00  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  στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών

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

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.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. Μπαράτατζη Νιόβη , ΔΕ  Διοικητικού

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη

ü την υπ’ αριθμ.510/2022 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,

ü την υπ’ αριθμ.26/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

ü το από 23.08.2022 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών προσφορών,

ü το από 23.08.2022 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Οικονομικών προσφορών,
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ü την αριθμ.πρωτ:15016/06.09.2022, πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης,

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον

Οικονομικό Φορέα Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε  ότι ο Οικονομικός Φορέας

Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και σύμφωνα με τους

όρους της διακήρυξης.

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

που κατατέθηκαν και κατά συνέπεια την ανάθεση της προμήθειας  ‘’ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ’’ στον οικονομικό φορέα Δ κ΄ Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.

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

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

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

Λαυρεωτικής, με την αριθμ.258/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω21ΦΩΛ1-ΝΨΞ)

ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του για

το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, του

προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας και της υπογραφή της σύμβασης,  στην εταιρεία Δ.  &  Π.

ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. μέχρι του ποσού των 254.581,42 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%).

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το ποσό της σύμβασης

που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου του ανοικτού

διαγωνισμού.  Η σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας υπεγράφη στις 26.09.2022  (αρ.  πρωτ:

16131/26.09.2022).

Επιπλέον, με την υπ’ αριθμ. 133/2022 (αριθμ. πρωτ. 880/8.9.2022) απόφαση Διοικητικού

Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ., εγκρίθηκε η ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των

αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, μέχρι του ποσού των 12.000,00

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (ΑΔΑ: Ω2ΨΚ465ΖΠΡ-3Α8). Στην ως άνω απόφαση

ορίζεται ότι το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το ποσό της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον

Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου του ανοικτού διαγωνισμού. Η σύμβαση

ανάθεσης της προμήθειας υπεγράφη στις 12.09.2022 (αρ. πρωτ: 888/12.09.2022).

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

αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:
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- 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,

- την υπ’ αριθμ.246/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η έγκριση των

πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού,

- τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον Οικονομικό Φορέα ‘‘Δ. κ’ Π.

ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.’’,

- την υπ’ αριθμ.258/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,

- την υπ’ αριθμ.133/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.,

- το με ημερομηνία 19.09.2022 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά

με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων),

- κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 19.09.2022 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού

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

ανάδοχο Οικονομικό Φορέα ‘‘Δ. κ’ Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.’’.

Β. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο 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»,

για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, τον οικονομικό φορέα ‘’Δ. κ’ Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.’’, με έδρα στο 2ο

Km  Θορικό Λαυρίου,  με ΑΦΜ 999356023,  Δ.Ο.Υ.  Κορωπίου,  στο ποσό των 4.814.034,65  €

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), το οποίο ανά ομάδα αναλύεται ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ποσό 3.648.450,00€ - 254.581,42€ = 3.393.868,58€

ΟΜΑΔΑ 2. ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ποσό 242.997,00€

ΟΜΑΔΑ 3. ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ποσό 395.250,00€

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

368.640,00€

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

276.480,00€
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ΟΜΑΔΑ 6. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», ποσό

148.799,070€ - 12.000,00€ = 136.799,07€

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

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

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

διακήρυξης του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής η προθεσμία για την άσκηση της

προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β)  δεκαπέντε (15)  ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης αποτελεί η υπ’ αριθμ. 246/2022 προηγούμενη

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής 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.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για

την επιλογή αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης ξύλινων οικίσκων για τη Ζ’ Παιδική Εξοχή

Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής’’ – κατακύρωση Αναδόχου

Αρ. Απόφ.: 275/2022

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 πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή

αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης ξύλινων οικίσκων για τη Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας Δήμου

Λαυρεωτικής’’ – κατακύρωσης Αναδόχου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ.232/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής αποφασίσθηκε:

(α) η έγκριση των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την

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

προσφορά» που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την αριθμ.411/2022 απόφαση

Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων προκατασκευασμένων
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οικίσκων για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των κατασκηνωτών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας

του Δήμου Λαυρεωτικής.

(β) η κατακύρωση ως προσωρινού μειοδότη της προμήθειας και τοποθέτησης ξύλινων οικίσκων για

τη Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής του Οικονομικό Φορέα «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ»,

με προσφορά ποσού 159.100,50 € + Φ.Π.Α. 24%: 38.184,12 € = 197.284,62 €.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, με το αριθμ. πρωτ: 14258/24.08.2022

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

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

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3.2 της αριθμ.411/2022 διακήρυξης του διαγωνισμού.

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

ημερομηνία 19.09.2022  πρακτικό Νο3,  το οποίο διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή με το

αριθμ. πρωτ: 15385/19.09.2022 έγγραφό της και σας θέτω υπόψη:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 12 Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και

ώρα 12:00  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 στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών

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

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με αριθμ.πρωτ:7172/17.05.2022 Διακήρυξη

Δημάρχου Λαυρεωτικής (Α/Α Συστήματος:  161033).

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. Λιούμης Ευάγγελος , ΤΕ  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη

ü την υπ’ αριθμ. 411/2022 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,

ü την υπ’ αριθμ. 71/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

ü το από 11.07.2022 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών,

ü το από 12.07.2022 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών,

ü την αριθμ.πρωτ:14258/24.08.2022, πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης,

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον

Οικονομικό Φορέα ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ.
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Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε  ότι ο Οικονομικός Φορέας ΚΗΠΩΝ

ΟΔΟΣ ΕΠΕ κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και σύμφωνα με την παράγραφο

2.2.9.2. της υπ’ αριθμ.411/2022 διακήρυξης διαγωνισμού, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3  της διακήρυξης,  καθώς και για την

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής.

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

που κατατέθηκαν και κατά συνέπεια την ανάθεση της προμήθειας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» Α/Α 161033».» στον

οικονομικό φορέα ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ.

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

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

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

σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

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

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

- την υπ’ αριθμ.411/2022 διακήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματα αυτής,

- την υπ’ αριθμ.232/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η έγκριση των

πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού,

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

ΟΔΟΣ ΕΠΕ’’,

- το με ημερομηνία 19.09.2022 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά

με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων),

- κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 19.09.2022 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού

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

ανάδοχο Οικονομικό Φορέα ‘‘ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ’’.

Β. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο της προμήθειας και τοποθέτησης ξύλινων οικίσκων για τη Ζ’  Παιδική

Εξοχή Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής τον Οικονομικό Φορέα «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ», Τεχνική –
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Κατασκευαστική – Εισαγωγική Εμπορική Εταιρεία Πρασίνου και Αστικού Εξοπλισμού, με έδρα 4ο km

Βάρης – Κορωπίου, ΑΦΜ 998136100, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με προσφορά ποσού 159.100,50 € + Φ.Π.Α.

24%: 38.184,12 € = 197.284,62 €.

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

διακήρυξης του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής η προθεσμία για την άσκηση της

προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β)  δεκαπέντε (15)  ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης αποτελεί η υπ’ αριθμ. 232/2022 προηγούμενη

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ‘’προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων οικίσκων για τη Ζ’

Παιδική Εξοχή Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής’’.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής

Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του

Δήμου Λαυρεωτικής για το  ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Συντήρηση και ανάδειξη του ζωγραφικού διακόσμου του

κτηρίου Ευτέρπη» και για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3:  Αισθητική αποκατάσταση και αναπαραγωγή επιλεγμένου

ζωγραφικού διακόσμου, αναπαραγωγή τραβηχτών κονιαμάτων και κεραμοπλαστικού

διακόσμου» της Πράξης «Αποκατάσταση και Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη»

Αρ. Απόφ.: 276/2022

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

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής

Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Λαυρεωτικής για το

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ‘’Συντήρηση και ανάδειξη του ζωγραφικού διακόσμου του κτηρίου Ευτέρπη’’ και για το
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ΥΠΟΕΡΓΟ 3:  Αισθητική αποκατάσταση και αναπαραγωγή επιλεγμένου ζωγραφικού διακόσμου,

αναπαραγωγή τραβηχτών κονιαμάτων και κεραμοπλαστικού διακόσμου» της Πράξης «Αποκατάσταση

και Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

την αριθμ.  πρωτ:  16049/23.09.2022  εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  στην οποία

αναφέρονται τα κατωτέρω:

 «Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179

του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει

2. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

3. Το Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

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

4. Το Ν.  4129/2013  (Α’  52)  «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Το άρθρο 81 του ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (Α’ 122), όπως ισχύει

σήμερα,

6. Το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 39/Α’/4-3-2019)

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΕ/ΓΔΠΑ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1217/45500/23.06.1981 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ

455/Β/03.08.1981), με την οποία το κτήριο «Ευτέρπη» στο Λαύριο Αττικής χαρακτηρίστηκε ως

έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

1469/1950.

8. Την υπ' αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/154218/19-09-2021 (ΑΔΑ: 99ΝΣ4653Π4-ΧΙΠ) Υπουργική Απόφαση, με

την οποία εγκρίθηκε υπό όρους οι: α) μελέτης αποκατάστασης και επισκευής του

χαρακτηρισμένου ως έργου τέχνης κτηρίου «Ευτέρπη» στο Δήμο Λαυρεωτικής, φερόμενης

ιδιοκτησίας του Δήμου Λαυρεωτικής και β) Έγκριση της «Μελέτης συντήρησης και

αποκατάστασης των τοιχογραφιών, των οροφογραφιών και των εξωτερικών επίπλαστων

στοιχείων του κτηρίου Ευτέρπη στο Λαύριο» Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

9. Την υπ'  αρ.  πρ.  443/17-01-2022  (ΑΔΑ:  ΨΗΥΟ46ΜΤΛΡ-ΙΟ7)  Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" για την

ένταξη της Πράξης: «Αποκατάσταση και Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη» με  MIS

5136110 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

10. Την υπ’  αρ.  πρ.  8787/29-07-2022 (ΑΔΑ:  6ΔΚ746ΜΤΛΡ-ΤΦΩ)  Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" για

τροποποίηση της Πράξης: «Αποκατάσταση και Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη» με  MIS
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5136110 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

11. Την με αριθμ.  πρωτ.  6007/20-01-2022 (Α∆Α:  Ρ7ΚΠ46ΜΤΛΡ-ΖΩΞ),  απόφαση του Υφυπουργού

Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη του έργου με Κ.Α 2022ΣΕ27510005 (ΟΠΣ: 5136110)

στην ΣΑΕΠ E2751 του έτους 2022.

12. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/452736/21.09.2022 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού με το οποίο εστάλη σχέδιο  Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Κληρονομιάς,

δηλώνεται η σύμφωνη γνώμη του επί του σχεδίου και  ζητείται και η έγκριση (σύμφωνη γνώμη)

του Δήμου Λαυρεωτικής επί του σχεδίου αυτού.

Η πράξη με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ» με κωδ. MIS (ΟΠΣ)

5136110, ενταγμένη στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,

έχει σκοπό το κτίριο  ΕΥΤΕΡΠΗ να επαναλειτουργήσει ως χώρος εκδηλώσεων και να συνδυάζει τον

σεβασμό προς την αρχική λειτουργία του με τις σύγχρονες πολιτιστικές ανάγκες, να ικανοποιεί

ανάγκες σχετικές με την αναψυχή και τον πολιτισμό και να εξασφαλίζει  προσβασιμότητα στα άτομα

με αναπηρία τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους.

Αποτελείται από 3 υποέργα:

Το υποέργο 1 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ» που θα εκτελεστεί από τον

Δήμο Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Το υποέργο 2  με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΤΕΡΠΗ» που θα εκτελεστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δια της Διεύθυνσης

Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, απολογιστικά και με αυτεπιστασία και

Το υποέργο 3 με τίτλο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΑΒΗΧΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ» που

θα εκτελεστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δια της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων

και Νεωτέρων Μνημείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης είναι η υλοποίηση του 2ου υποέργου

«Συντήρηση και ανάδειξη του ζωγραφικού διακόσμου του κτηρίου Ευτέρπη» και του 3ου υπέργου

«Αισθητική αποκατάσταση και αναπαραγωγή επιλεγμένου ζωγραφικού διακόσμου, αναπαραγωγή

τραβηχτών κονιαμάτων και κεραμοπλαστικού διακόσμου» από το Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού δια της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων.

Ειδικότερα, η Προγραμματική Σύμβαση αποτελεί το πλαίσιο καθορισμού των όρων συνεργασίας των

φορέων που συμμετέχουν σε αυτήν για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ»

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜAΣΤΕ
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Την έγκριση σύναψης και όρων του  σχεδίου της  Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης

μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Λαυρεωτικής για το  ΥΠΟΕΡΓΟ 2:

«Συντήρηση και ανάδειξη του ζωγραφικού διακόσμου του κτηρίου Ευτέρπη» και για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3:

Αισθητική αποκατάσταση και αναπαραγωγή επιλεγμένου ζωγραφικού διακόσμου, αναπαραγωγή

τραβηχτών κονιαμάτων και κεραμοπλαστικού διακόσμου» της Πράξης «Αποκατάσταση και Επισκευή

Διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη.»

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

της προγραμματικής σύμβασης είναι η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης του Υποέργου 2,

«Συντήρηση και ανάδειξη του ζωγραφικού διακόσμου του κτηρίου Ευτέρπη» και του Υποέργου 3,

«Αισθητική αποκατάσταση και αναπαραγωγή επιλεγμένου ζωγραφικού διακόσμου, αναπαραγωγή

τραβηχτών κονιαμάτων και κεραμοπλαστικού διακόσμου», της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σύμφωνα με την υπ’

αρ. 443/17-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΥΟ46ΜΤΛΡ-ΙΟ7) Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Πράξης με τίτλο

«Αποκατάσταση και Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.

πρ. 8787/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΚ746ΜΤΛΡ-ΤΦΩ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.

"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" για τροποποίηση της Πράξης:

«Αποκατάσταση και Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη» και MIS 5136110 στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που θα εκτελεστούν

από την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων,  και ειδικότερα το υποέργο 2

απολογιστικά και με αυτεπιστασία, σύμφωνα με την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/154218/19-09-2021 (ΑΔΑ:

99ΝΣ4653Π4-ΧΙΠ)  ΥΑ,  και την νομοθεσία για την εκτέλεση έργων σε μνημεία και το υποέργο 3

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Το έργο,  που αποτελεί αντικείμενο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής

Ανάπτυξης, αφορά σε μνημείο που προστατεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4858/2021,

όπως ισχύει και ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η ισχύς της προγραμματικής σύμβασης ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της και η

συνολική διάρκειά της προσδιορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023,  και,  σε κάθε περίπτωση με

δυνατότητα παράτασης, όχι πέραν της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών

στο πλαίσιο του Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών της πράξης,  που αποτελούν το αντικείμενο

της Προγραμματικής Σύμβασης, συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο σχετικό Τεχνικό

Δελτίο, όπως εκάστοτε ενδεχομένως τροποποιείται.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ποσό 767.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α.  και απροβλέπτων.  Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της
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Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του

Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", εφόσον τροποποιηθούν

όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων,  που

υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Φορέα Χρηματοδότησης και

του Κύριου του Έργου.

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση

της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του

Δήμου Λαυρεωτικής, την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και τον ορισμό

τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δήμου για τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης της Σύμβασης.

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 100 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- την αριθμ. πρωτ. 6007/20.01.2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την

ένταξη του έργου με Κ.Α 2022ΣΕ27510005 (ΟΠΣ: 5136110) στην ΣΑΕΠ E2751 του έτους 2022

- το αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/452736/21.09.2022 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

- την αριθμ. πρωτ: 16049/23.09.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

- το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού και του Δήμου Λαυρεωτικής για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2:  «Συντήρηση και ανάδειξη του

ζωγραφικού διακόσμου του κτηρίου Ευτέρπη» και για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3:  Αισθητική αποκατάσταση και

αναπαραγωγή επιλεγμένου ζωγραφικού διακόσμου, αναπαραγωγή τραβηχτών κονιαμάτων και

κεραμοπλαστικού διακόσμου» της Πράξης «Αποκατάσταση και Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου

Ευτέρπη», συνολικού προϋπολογισμού 767.700,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και

απρόβλεπτων) και χρονικής διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Β. Εγκρίνει τους όρους του συνημμένου στην παρούσα απόφαση Νέου Σχεδίου Προγραμματικής

Σύμβασης.

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, ως νόμιμο εκπρόσωπο

του Δήμου,  σύμφωνα με το άρθρο 58  του Ν.3882/2010,  για την υπογραφή της προγραμματικής

σύμβασης.
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Δ. Εγκρίνει τη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης με τον ορισμό από το

Δήμο Λαυρεωτικής ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους, ως εξής:

Τακτικό μέλος: Δήμητρα Πάλλη, Αντιδήμαρχο Λαυρεωτικής.

Αναπληρωματικό μέλος: Ιωάννης Λιέπουρης, Υπάλληλο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου

Λαυρεωτικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ

του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

του
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ  ΥΠΟΕΡΓΟ 2
«Συντήρηση και ανάδειξη του ζωγραφικού διακόσμου του κτηρίου Ευτέρπη»

και ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3
«Αισθητική αποκατάσταση και αναπαραγωγή επιλεγμένου ζωγραφικού διακόσμου,

αναπαραγωγή τραβηχτών κονιαμάτων και κεραμοπλαστικού διακόσμου»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«Αποκατάσταση και Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη»

Αθήνα 2022
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2:
« Συντήρηση και ανάδειξη του ζωγραφικού διακόσμου του κτηρίου Ευτέρπη»

και ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3
«Αισθητική αποκατάσταση και αναπαραγωγή επιλεγμένου ζωγραφικού διακόσμου,

αναπαραγωγή τραβηχτών κονιαμάτων και κεραμοπλαστικού διακόσμου»

της Πράξης
«Αποκατάσταση και Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη»

Στην Αθήνα, σήμερα την ……. ημέρα .......................... του μηνός ........................................ του έτους
2022 οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής “Συμβαλλόμενοι” :

1. Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενο
από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κ.  Λίνα Μενδώνη,  ως Φορέας Υλοποίησης του
Υποέργου.

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Λαυρεωτικής» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στο Λαύριο,
Κουντουριώτη 1, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κ. Δημήτριο Λουκά,
ως Κύριος του Έργου.

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το άρθρο 100  του ν.  3852/2010  (Α’  87)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. τον ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -  Ενίσχυση της Συμμετοχής –  Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»),

3. το άρθρο 21 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών
συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως αυτό ισχύει,

4. τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της  κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

5. τις διατάξεις του ν.  4858/2021 (Α’  220)  «  Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής», όπως ισχύει,

6. το αρ. 1 παρ. 6 περ. στ΄ του ν. 1256/1982, (Α΄65), «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και
την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

7. τα άρθρα 75-80  του ν.  4727/2020  “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)  2016/2102  και της Οδηγίας (ΕΕ)  2019/1024)  -  Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)  2018/1972)  και άλλες
διατάξεις.” (Α’  184),

8. τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 12, παρ. 4,

9. τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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10. τον ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

11. το άρθρο 81 του ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (Α’ 122), όπως ισχύει
σήμερα,

12. τον ν.  4129/2013  (Α΄52)  «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,

13. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις»,

14. το π.δ.  7/18-01-2013  (Α΄26)  «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών»,

15. το π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού»,

16.  το π.δ. 4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,

17. το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,

18. το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 39/Α’/4-3-2019)

19.  τον Οργανισμό του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 762),

20. Την υπ' αρ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5294/22-06-2021 (Κωδ. πρόσκλησης: ΟΠΣ 4319 14.6iv.33.33.2
Έκδοση 4/2) Πρόσκληση της ΕΥΔ του Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ" προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. " Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ", όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρ. 2088/25-
02-2021 1η τροποποίηση πρόσκλησης, με την αρ. πρωτ. 6205/17-06-2021 2η τροποποίηση και με
την αρ. πρωτ. 9850/29-09-2021 3η τροποποίηση.

21. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΕ/ΓΔΠΑ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1217/45500/23.06.1981 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
455/Β/03.08.1981), με την οποία το κτήριο «Ευτέρπη» στο Λαύριο Αττικής χαρακτηρίστηκε ως
έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
1469/1950.

22. Την υπ' αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/154218/19-09-2021 (ΑΔΑ: 99ΝΣ4653Π4-ΧΙΠ) Υ.Α. με την οποία εγκρίθηκε
υπό όρους οι : α) μελέτης αποκατάστασης και επισκευής του χαρακτηρισμένου ως έργου τέχνης
κτηρίου «Ευτέρπη» στο Δήμο Λαυρεωτικής, φερόμενης ιδιοκτησίας του Δήμου Λαυρεωτικής και
β) Έγκριση της «Μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης των τοιχογραφιών, των οροφογραφιών
και των εξωτερικών επίπλαστων στοιχείων του κτηρίου Ευτέρπη στο Λαύριο» Περιφερειακή
Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

23. Την υπ'  αρ.  πρ.  443/17-01-2022  (ΑΔΑ:  ΨΗΥΟ46ΜΤΛΡ-ΙΟ7)  Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" για την
ένταξη της Πράξης:  «Αποκατάσταση και Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη»  και MIS
5136110 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

24. Την υπ’  αρ.  πρ.  8787/29-07-2022  (ΑΔΑ:  6ΔΚ746ΜΤΛΡ-ΤΦΩ)  Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" για
τροποποίηση της Πράξης: «Αποκατάσταση και Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη» και MIS
5136110 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ».Την με αριθμ. πρωτ. 6007/20-01-2022 (Α∆Α: Ρ7ΚΠ46ΜΤΛΡ-ΖΩΞ), απόφαση του
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Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη του έργου με Κ.Α 2022ΣΕ27510005 (ΟΠΣ:
5136110) στην ΣΑΕΠ E2751 του έτους 2022.

25. Την με αριθ. ……. (ΑΔΑ:…….) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, για την
έγκριση σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

26. To  γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής
Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Άρθρο 1
Προοίμιο

Το κτίριο «Ευτέρπη» αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, από αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής
πλευράς , στο σύνολο των αντίστοιχων νεοκλασικών κτιρίων που είχε κατασκευάσει η Γαλλική Εταιρία
στο Λαύριο την περίοδο εκείνη. Αν και βρίσκεται σε κακή κατάσταση, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την
αρχική του μορφή.

Δεδομένου ότι:

Η Πράξη «Αποκατάσταση και Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη», με κωδ. MIS (ΟΠΣ): 5136110,
ενταγμένης στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», και
δικαιούχο τον Δήμο Λαυρεωτικής, θα υλοποιηθεί με τρία Υποέργα:

· Το Υποέργο 1 «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη» εκτελείται από τον Δήμο
Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

· Το Υποέργο 2 «Συντήρηση και ανάδειξη του ζωγραφικού διακόσμου του κτηρίου Ευτέρπη»,
που θα εκτελεστεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων
και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ,

· Το Υποέργο 3 «Αισθητική αποκατάσταση και αναπαραγωγή επιλεγμένου ζωγραφικού
διακόσμου, αναπαραγωγή τραβηχτών κονιαμάτων και κεραμοπλαστικού διακόσμου»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

· Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η υλοποίηση του Υποέργου 2 και 3, σύμφωνα με την υπ'
αρ. 443/17-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΥΟ46ΜΤΛΡ-ΙΟ7) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" για την ένταξη της
Πράξης:  «Αποκατάσταση και Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη» και MIS 5136110 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρ. 8787/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΚ746ΜΤΛΡ-
ΤΦΩ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" για τροποποίηση της Πράξης: «Αποκατάσταση και
Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη» και MIS 5136110 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση
του έργου «Συντήρηση και ανάδειξη του ζωγραφικού διακόσμου του κτηρίου Ευτέρπ» και του έργου
«Αισθητική αποκατάσταση και αναπαραγωγή επιλεγμένου ζωγραφικού διακόσμου, αναπαραγωγή
τραβηχτών κονιαμάτων και κεραμοπλαστικού διακόσμου»,  με την οποία προσδιορίζουν το γενικό
πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
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Ρητά συμφωνείται ότι τα έργα θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τις αρχές περί
αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων και σύμφωνα με τον ν. 4858/2021 και τον ν. 4412/2016.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

- Το Προοίμιο και τα Περιεχόμενα της Σύμβασης.

- Το Σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 1).

- Το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 2).

- Το ιδιοκτησιακό καθεστώς – χρήση χώρου (άρθρο 3).

- Υποχρεώσεις & Δικαιώματα των συμβαλλομένων  (άρθρο 4).

- Ποσά & Πόροι Χρηματοδότησης (άρθρο 5).

- Διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 6).

- Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης & Αρμοδιότητες του (άρθρο 7).

- Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Συνέπειες (άρθρο 8).

- Ευθύνη φορέα  (άρθρο 9).

- Εκπροσώπηση (άρθρο 10).

- Επίλυση Διαφορών (άρθρο 11).

- Ειδικοί Όροι (άρθρο 12).

- Τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 13).

- Τελικές διατάξεις (άρθρο 14).

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση του 2ου υποέργου «Συντήρηση και ανάδειξη του
ζωγραφικού διακόσμου του κτηρίου Ευτέρπη» και του 3ου υπέργου «Αισθητική αποκατάσταση και
αναπαραγωγή επιλεγμένου ζωγραφικού διακόσμου, αναπαραγωγή τραβηχτών κονιαμάτων και
κεραμοπλαστικού διακόσμου» της Πράξης «Αποκατάσταση και Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου
Ευτέρπη».  Ειδικότερα,  η παρούσα Προγραμματική αποτελεί το πλαίσιο καθορισμού των όρων
συνεργασίας των φορέων που συμμετέχουν σε αυτήν για την απρόσκοπτη υλοποίηση του
ενταγμένου στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης του
Υποέργου 2, « Συντήρηση και ανάδειξη του ζωγραφικού διακόσμου του κτηρίου Ευτέρπη» και του
Υποέργου 3, «Αισθητική αποκατάσταση και αναπαραγωγή επιλεγμένου ζωγραφικού διακόσμου,
αναπαραγωγή τραβηχτών κονιαμάτων και κεραμοπλαστικού διακόσμου», της ενταγμένης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
σύμφωνα με την υπ’  αρ.  443/17-01-2022  (ΑΔΑ:  ΨΗΥΟ46ΜΤΛΡ-ΙΟ7)  Απόφαση Ένταξης της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου Ευτέρπη» (εφεξής “το Έργο”),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρ. 8787/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΚ746ΜΤΛΡ-ΤΦΩ) Απόφαση της
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Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ" για τροποποίηση της Πράξης: «Αποκατάσταση και Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου
Ευτέρπη» και MIS 5136110 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
&  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  που θα εκτελεστούν από την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και
Νεωτέρων Μνημείων, και ειδικότερα το υποέργο 2 απολογιστικά και με αυτεπιστασία, σύμφωνα με
την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/154218/19-09-2021 (ΑΔΑ: 99ΝΣ4653Π4-ΧΙΠ) ΥΑ, και την νομοθεσία για την
εκτέλεση έργων σε μνημεία και το υποέργο 3 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης,  η
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ αναλαμβάνει την άσκηση για
λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι
της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

1. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του Υποέργου 2:  Συντήρηση και ανάδειξη του
ζωγραφικού διακόσμου του κτηρίου Ευτέρπη και του Υποέργου 3: Αισθητική αποκατάσταση
και αναπαραγωγή επιλεγμένου ζωγραφικού διακόσμου, αναπαραγωγή τραβηχτών
κονιαμάτων και κεραμοπλαστικού διακόσμου:

2. Ανάληψη νομικής δέσμευσης για την υλοποίηση των υποέργων

3. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

4. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση
πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.

5. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του

Στο πλαίσιο του έργου της παρούσας, θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες, σύμφωνα με το
Τεχνικό Δελτίο της Πράξης:

Υποέργο 2:

Επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης του ζωγραφικού διακόσμου.
Α΄ φάση συστηματικής συντήρησης

· Αποκάλυψη ζωγραφικής επιφάνειας,  ώστε να εκτιμηθεί καλύτερα η συνολική κατάσταση
διατήρησης των τοιχογραφιών.

· Στερέωση χρωστικών και αποκολλημένου ζωγραφικού στρώματος.
· Επιφανειακός καθαρισμός των επικαλυμμένων επιφανειών.
· Καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας από άλατα, λεκέδες υγρασίας και βιολογικές

επικαθίσεις.
· Απόσπαση τμημάτων οροφογραφιών των οποίων το υποστήριγμα (μπαγδαντί)  χρήζει

αντικατάστασης, λόγω κακής κατάστασης διατήρησής.
· Αφαίρεση μεταγενέστερων συμπληρώσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί για να

συμπληρωθούν οι απώλειες των τοιχογραφιών και των οροφογραφιών και για να
σφραγιστούν ρωγμές.

· Πλήρωση ρωγμών – στεφανώματα για να αποφευχθεί η διαφυγή του υλικού των ενεμάτων
στερέωσης των οροφογραφιών, καθώς και των ενεμάτων αναστήλωσης.

· Υποστύλωση των οροφογραφιών για την προστασία τους κατά τη διάρκεια των οικοδομικών
εργασιών στη στέγη.

· Καθαρισμός, στερέωση και συμπλήρωση των ξύλινων πηχών του υποστηρίγματος των
οροφογραφιών και στερέωση υποστρώματος οροφής εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι
απαιτούμενες αναστηλωτικές εργασίες στη στέγη και είναι δυνατή η πρόσβαση στις
οροφογραφίες από τη πλευρά του κονιάματος.
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· Στερέωση αποσαθροποιημένου - αποκολλημένου υποστρώματος των τοιχογραφιών .

Γ΄ φάση συστηματικής συντήρησης
· Έλεγχος στερέωσης των υποστρωμάτων των οροφών και των τοίχων και επανάληψη

εργασιών στερέωσης όπου αυτό απαιτείται.
· Αφαίρεση οπλισμών και Έλεγχος της ζωγραφικής επιφάνειας και επανάληψη εργασιών

στερέωσης και καθαρισμού όπου αυτό απαιτείται.

Υποέργο 3:

1. Επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης των εξωτερικών κονιαμάτων και επίπλαστου
διακόσμου.
Α΄ φάση: Πρώτα σωστικά μέτρα

· Στερέωση του αποσαθρωμένου κονιάματος στις περιοχές των επίπλαστων διακόσμων που
παρουσιάζουν επιφανειακή αποσάθρωση.

· Τοποθέτηση προστατευτικών υφασμάτων (οπλισμοί) σε περιοχές που παρουσιάζουν έντονη
αποκόλληση.

Β΄ φάση: Συστηματική συντήρηση
· Αφαίρεση μεταγενέστερων συμπληρώσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί για να συμπληρωθούν

απώλειες και για να σφραγιστούν ρωγμές.
· Σφράγιση ρωγμών και τοπικών απωλειών – στεφάνωμα.
· Στερέωση αποκολλημένων κονιαμάτων.
· Καθαρισμός της επιφάνειας των ανάγλυφων διακοσμητικών από επικαθίσεις, άλατα και βιολογικές

επικαθίσεις.
· Αναπαραγωγή ανάγλυφων διακοσμητικών μετά τη λήψη τομής του ανάγλυφου με προφιλόμετρο

και τη δημιουργία ειδικού άκαμπτου μεταλλικού ελάσματος (μαχαίρι).
· Αισθητική αποκατάσταση και βαφή επιχρισμάτων.

2. Επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης του ζωγραφικού διακόσμου.

Β΄ φάση συστηματικής συντήρησης των αποσπασμένων τμημάτων στο εργαστήριο
· Δημιουργία νέου υποστρώματος για την ενίσχυση της ζωγραφικής επιφάνειας και για την

προετοιμασία της επανατοποθέτησης σε νέο υποστήριγμα.
· Αφαίρεση του οπλισμού.
· Πλήρωση ρωγμών και Αισθητική αποκατάσταση του ζωγραφικού διακόσμου

Γ΄ φάση συστηματικής συντήρησης
· Επανατοποθέτηση των αποσπασμένων οροφογραφιών και αισθητική αποκατάσταση των

ενώσεων στα σημεία τοποθέτησης.
· Συμπλήρωση απωλειών με νέο κονίαμα
· Αισθητική αποκατάσταση του ζωγραφικού διακόσμου.
· Εργασίες αναπαραγωγής ζωγραφικού διακόσμου σε νέο υπόστρωμα περιοχών με απώλεια

κονιάματος.

3. Εργασίες αναπαραγωγής τραβηχτών κονιαμάτων στο εσωτερικό του κτηρίου
4. Εργασίες αναπαραγωγής κεραμοπλαστικού διακόσμου
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ΑΡΘΡΟ 3

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Το έργο,  που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής
Ανάπτυξης,  αφορά σε μνημείο που προστατεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 7  10  του Ν.
4858/2021, όπως ισχύει και ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Λαυρεωτικής.

ΑΡΘΡΟ 4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

4.1. Ο Δήμος Λαυρεωτικής, ως Κύριος του Έργου, αναλαμβάνει:

· να παρέχει στον Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη
διάθεσή του,

· να παρέχει τις αρχές και προδιαγραφές των επεμβάσεων και τον προσδιορισμό των κριτηρίων
επιλογής του αναδόχου, καθώς και κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια, στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων του,  για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην
παρούσα Σύμβαση,

· να συνεργάζεται με το έτερο συμβαλλόμενο μέρος σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης,
προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της,

· να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7  της παρούσας δια των
εκπροσώπων του,

· να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του
Έργου.

4.2. Το ΥΠΠΟΑ, δια της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, ως Φορέας
Υλοποίησης, αναλαμβάνει:

· Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Υποέργου 2 και 3, όπως αυτό περιγράφεται
στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
σύμβασης.  Συγκεκριμένα,  θα ασκεί,   δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του,
όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,  όπως αυτά
προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση
αυτή,  ότι οι ανάδοχοι εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο
Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του
δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.

· Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.

· Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

· Να συνεργάζεται με τον δικαιούχο της Πράξης (Δήμος Λαυρεωτικής),  για τις απαιτούμενες
τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και τη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
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· Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20  του ν.  4314/2014  και την Υπουργική Απόφαση
Συστήματος Διαχείρισης 2014 - 2020.

· Να διενεργεί τους διαγωνισμούς,  την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας του.

· Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών
συμβάσεων.

· Να εξασφαλίζει (σε συνεργασία με τον φορέα χρηματοδότησης) τη χρηματοδότηση του
Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την
απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.

· Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.

· Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου,  σε συνεργασία με
τους λοιπούς συμβαλλόμενους φορείς.

· Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με
το άρθρο 7 της παρούσας.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης -
διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και
αδειοδοτήσεις,  σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου 2,  «Εργασίες συντήρησης και
αποκατάστασης των τοιχογραφιών, των οροφογραφιών και των εξωτερικών επίπλαστων στοιχείων
του κτηρίου ‘Ευτέρπη’ στο Λαύριο», της Πράξης «Αποκατάσταση και Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου
Ευτέρπη».

ΆΡΘΡΟ 5

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται
στο ποσό του 767.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και απροβλέπτων.

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.  "ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα
χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων,  που
υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Φορέα Χρηματοδότησης και
του Κύριου του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της και η συνολική
διάρκειά της προσδιορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, και, σε κάθε περίπτωση με δυνατότητα
παράτασης, όχι πέραν της 31-12-2023, ήτοι της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας
δαπανών στο πλαίσιο του Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
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Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών της εν λόγω Πράξης, που αποτελούν το αντικείμενο
της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης,  συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο
σχετικό Τεχνικό Δελτίο, όπως εκάστοτε ενδεχομένως τροποποιείται.

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α
του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Επιτροπή
Παρακολούθησης».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

· έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Λαυρεωτικής, με τον αναπληρωτή του, και

· δύο (2) εκπροσώπους του ΥΠΠΟΑ, με τους αναπληρωτές του.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται εκ προοιμίου ο εκπρόσωπος του Δήμου Λαυρεωτικής.

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν
τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των
εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα
η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση
προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την
υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης,
η πρόταση για παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης
και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της.  Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη
αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως
έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης που
θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει
γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της.

Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα
της Επιτροπής Παρακολούθησης,  γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών
θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές
γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Επιτροπή
Παρακολούθησης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα
μέλη της,  προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της,  σε
σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση
του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα
οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Τα πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις
της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και
δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Η Επιτροπή συνεδριάζει είτε στον Δ.  Λαυρεωτικής είτε στα Γραφεία της Διεύθυνσης Συντήρησης
Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν
και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών, και με κάθε
πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο πρέπει να ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο
Πρόεδρος στα μέλη.

Στην περίπτωση αυτή, η απαρτία της Επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που
συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η δυνατότητα
ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία,  εφόσον
χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην
τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες
και αμφισβητήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία
των συλλογικών οργάνων.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Επιτροπής, καθορίζονται με
αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα
συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση
των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς
αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και να αξιώσει κάθε θετική ή
αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης
έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας
Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων
της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας
σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
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ΑΡΘΡΟ 12

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

12.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για
την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε
πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα
του Φορέα Υλοποίησης.

12.2. Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν
από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του)  στο πλαίσιο
εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο
πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το
δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου
κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’  οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της
Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του
Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

Ρητά συμφωνείται ότι το ΥΠ.ΠΟ.Α δεν παραιτείται από κανένα πνευματικό ή συγγενικό ή
οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα απορρέει από το αρ.  46  του ν.  4858/2021,  ούτε εκχωρεί στον
αντισυμβαλλόμενο σχετικό δικαίωμα. Σε περίπτωση παραγωγής απεικονίσεων και αντιγράφων του
χώρου και των μνημείων ο Δήμος Λαυρεωτικής υποχρεούται να ζητήσει άδεια από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις παρ. 4Α έως 4Δ και 5 του άρθρου 46 του ν. 4858/2021.

12.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση
αυτής,  ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του)  αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη
γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς
τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα
ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 13

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της
Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων
μερών,  η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το
χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της
και τον τρόπο υλοποίησής του. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να
χορηγηθεί έως την 31.12.2023, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του
αντικειμένου της.

Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος που δεν επιφέρει μεταβολή στη συνολική
διάρκεια ισχύος της παρούσας, γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης
και δεν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 14

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή
η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη
λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί
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να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις
τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την
προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των
οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε πέντε (5)  πρωτότυπα,  έλαβε δε κάθε
συμβαλλόμενος μέρος από δύο (2) και το ένα (1) θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού

Η Υπουργός

Λίνα Μενδώνη

Για τον Δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λουκάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ

1.1 τίτλος υποέργου 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ (Δήμος Λαυρεωτικής)

1.2 τίτλος υποέργου 2: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)

1.3  τίτλος υποέργου 3: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΑΒΗΧΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) για το Υποέργο 2 και 3: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

4. Φορέας λειτουργίας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης

Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου ΕΥΤΕΡΠΗ. Πρόκειται για ισόγειο κτήριο, επιφανείας 340 τ. μ.

 Η αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου «ΕΥΤΕΡΠΗ» και η Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
επί της ιδιοκτησίας έχει σκοπό το κτίριο να επαναλειτουργήσει ως χώρος εκδηλώσεων και να
συνδυάζει τον σεβασμό προς την αρχική λειτουργία του με τις σύγχρονες πολιτιστικές ανάγκες, να
ικανοποιεί ανάγκες σχετικές με την αναψυχή και τον πολιτισμό και να εξασφαλίζει προσβασιμότητα
στα άτομα με αναπηρία τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους.

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο
Λαυρεωτικής.

Το υποέργο 1 θα εκτελεστεί από τον Δήμο Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ.

Το Υποέργο 2,  θα εκτελεστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Δια της Διεύθυνσης
Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, απολογιστικά και με αυτεπιστασία:

Επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης του ζωγραφικού διακόσμου.
Α΄ φάση συστηματικής συντήρησης

· Αποκάλυψη ζωγραφικής επιφάνειας,  ώστε να εκτιμηθεί καλύτερα η συνολική κατάσταση
διατήρησης των τοιχογραφιών.

· Στερέωση χρωστικών και αποκολλημένου ζωγραφικού στρώματος.
· Επιφανειακός καθαρισμός των επικαλυμμένων επιφανειών.
· Καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας από άλατα, λεκέδες υγρασίας και βιολογικές

επικαθίσεις.
· Απόσπαση τμημάτων οροφογραφιών των οποίων το υποστήριγμα (μπαγδαντί)  χρήζει

αντικατάστασης, λόγω κακής κατάστασης διατήρησής.
· Αφαίρεση μεταγενέστερων συμπληρώσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί για να

συμπληρωθούν οι απώλειες των τοιχογραφιών και των οροφογραφιών και για να
σφραγιστούν ρωγμές.

· Πλήρωση ρωγμών – στεφανώματα για να αποφευχθεί η διαφυγή του υλικού των ενεμάτων
στερέωσης των οροφογραφιών, καθώς και των ενεμάτων αναστήλωσης.
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· Υποστύλωση των οροφογραφιών για την προστασία τους κατά τη διάρκεια των οικοδομικών
εργασιών στη στέγη.

· Καθαρισμός, στερέωση και συμπλήρωση των ξύλινων πηχών του υποστηρίγματος των
οροφογραφιών και στερέωση υποστρώματος οροφής εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι
απαιτούμενες αναστηλωτικές εργασίες στη στέγη και είναι δυνατή η πρόσβαση στις
οροφογραφίες από τη πλευρά του κονιάματος.

· Στερέωση αποσαθροποιημένου - αποκολλημένου υποστρώματος των τοιχογραφιών .

Γ΄ φάση συστηματικής συντήρησης
· Έλεγχος στερέωσης των υποστρωμάτων των οροφών και των τοίχων και επανάληψη

εργασιών στερέωσης όπου αυτό απαιτείται.
· Αφαίρεση οπλισμών και Έλεγχος της ζωγραφικής επιφάνειας και επανάληψη εργασιών

στερέωσης και καθαρισμού όπου αυτό απαιτείται.

3.  ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΑΒΗΧΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

Το υποέργο 3  θα εκτελεστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Δια της Διεύθυνσης
Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ  ΠΡΑΞΗΣ

6.  ΕΠ:
Υποδομές
Μεταφορών,
Περιβάλλον
και Αειφόρος
Ανάπτυξη

7 ΑΞΟΝΑΣ:14 8. ΤΑΜΕΙΟ:
ΤΣ

9.  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6iv

10.ΚΩΔ. 11.ΔΕΙΚΤΗΣ 12.ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

13.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

14.ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΝΟΛ
Ο ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕ

Σ

T4469

Πλήθος παρεμβάσεων
για την αναβάθμιση και
τον εκσυγχρονισμό του
κτηριακού αποθέματος
της

Αριθμός Δεν
εφαρμόζεται 1

7. Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός υποέργου 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λαυρεωτικής 1.488.000,00€
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Προϋπολογισμός υποέργου 2: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, με φορέα
υλοποίησης την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων
Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

647.800,00€

Προϋπολογισμός υποέργου 3: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ,
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΑΒΗΧΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ, με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Συντήρησης
Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.

119.900,00€

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 2.255.700,00 €

8.Διάρκεια υλοποίησης

Διάρκεια σε μήνες

Υποέργο 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, με
φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λαυρεωτικής. 16 μήνες

Υποέργο 2: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, με φορέα υλοποίησης την
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

16 μήνες

Υποέργο 3: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΡΑΒΗΧΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ, με
φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και
Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

14 μήνες

Σύνολο Πράξης (με χρονική αλληλοεπικάλυψη) 24 μήνες (με χρονική
αλληλοεπικάλυψη)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφο / απόφαση Φορέας έγκρισης ή
αδειοδότησης

Αριθμός πρωτ./
ημερομηνία

Έγκριση υπό όρους: α) μελέτης αποκατάστασης
και επισκευής του χαρακτηρισμένου ως έργου
τέχνης κτηρίου «Ευτέρπη» στο Δήμο
Λαυρεωτικής, φερομένης ιδιοκτησίας του
Δήμου Λαυρεωτικής και β) Έγκριση της
«Μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης των
τοιχογραφιών, των οροφογραφιών και των
εξωτερικών επίπλαστων στοιχείων του κτηρίου
Ευτέρπη στο Λαύριο» Περιφερειακή Ενότητα
Ανατολικής Αττικής.

ΥΠΠΟΑ
ΥΠΠΟΑ/154218/19-09-

2021 (ΑΔΑ:
99ΝΣ4653Π4-ΧΙΠ) Υ.Α.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

Ενέργεια
Υπεύθυνος φορέας

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης

Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Εγκρίσεις μελετών ωρίμανσης ΥΠΠΟΑ

Λοιπές αδειοδοτήσεις (οικοδομική άδεια,
περιβαλλοντική αδειοδότηση,
πυροσβεστική, κλπ)

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργου ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Κατάλογος Στελεχών του Κυρίου του Έργου (Α) και της τεχνικής υπηρεσίας του Φορέα Υλοποίησης (Β)
για την Υλοποίηση της παρούσας.

Α/Α Ονοματεπώνυμο στελέχους Φορέας από τον
οποίο προέρχεται

Ρόλος στην
υλοποίηση της

Σύμβασης

1

Επιτροπή
Παρακολούθησης
Συντονιστής και

υπεύθυνος
υλοποίησης των

εργασιών

2

Επιτροπή
Παρακολούθησης
Παρακολούθηση -

Επίβλεψη της
σύμβασης

3

Επιτροπή
Παρακολούθησης

Πρόεδρος
Επιτροπής

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

την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’

Αρ. Απόφ.: 277/2022
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Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας

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

υπηρεσίας ‘’ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

1. Το αριθμ. πρωτ: 14026/18.08.2022 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Τεχνολογικών

Πληροφορικής & Επικοινωνιών με θέμα ‘’ανανέωση συμβολαίων αναβάθμισης μηχανογραφικών

εφαρμογών λογισμικού’’ (ΑΔΑΜ: 22REQ011140835)

2. Το με ημερομηνία 18.08.2022 τεύχος προδιαγραφών του Τμήματος Τεχνολογιών

Πληροφορικής & Επικοινωνιών, προϋπολογισμού 47.055,52 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α. 24%

3. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 10-6266.001 του προϋπολογισμού του Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022

4. Το αριθμ. πρωτ: 14264/25,08.2022 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου Λαυρεωτικής

5. Την αριθμ.  Α-1015/2022  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την αριθμ.  πρωτ:

14515/29.08.2022 πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ εγκεκριμένου

αιτήματος: 22REQ011219434)

6. Την υπ’ αριθμ.247/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

αποφασίσθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,

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

με τίτλο «Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού της

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

και «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 και έγινε η συγκρότηση της Επιτροπής

Διαπραγμάτευσης

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15270/09.09.2022 πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς τον Οικονομικό Φορέα: ‘’ALFAWARE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’’ σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας «Αναβάθμιση μηχανογραφικών

εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» (22PROC011219998)

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15275/09.09.2022 πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς τον Οικονομικό Φορέα: ‘’Kosmos Intelligent

Systems and Services IKE’’ σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας «Αναβάθμιση μηχανογραφικών
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εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας ‘‘Kosmos Intelligent Systems and Services IKE εταιρεία spin off

του Πανεπιστημίου Κρήτης’’» (22PROC011220289)

9. Το αριθμ. πρωτ: : 15287/12.09.2022 έγγραφο της εταιρείας ‘’ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’’

10. Το αριθμ. πρωτ: 15284/12.09.2022 έγγραφο της εταιρείας ‘’Kosmos Intelligent Systems and

Services IKE’’

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15290/12.09.2022 πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς τον Οικονομικό Φορέα ‘’ΙΣΙΔΩΡΟ Γ.

ΣΩΦΡΟΝΗ’’ (22PROC011222031)

12. Την αριθμ.  πρωτ:  15456/13.09.2022  προσφορά που κατατέθηκε από τον κο ‘’ΙΣΙΔΩΡΟ Γ.

ΣΩΦΡΟΝΗ’’

13. Το με ημερομηνία 15.09.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, το οποίο απεστάλη

προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ:15624/15.09.2022 διαβιβαστικό

έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο η υποβληθείσα από τον κο ‘’ΙΣΙΔΩΡΟ Γ. ΣΩΦΡΟΝΗ’’ προσφορά είναι

σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης, πληροί τις προδιαγραφές της σύμβασης και προτείνεται η

ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω

Κατόπιν αυτών, 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 Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου

32, παρ.2β, περίπτωση γγ και του άρθρου 32Α

- τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.3 του Ν.2121/1993

- την υπ’ αριθμ. 247/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- το με ημερομηνία 15.09.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

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

διότι μπορούν να παρασχεθούν μόνο από ορισμένο Οικονομικό Φορέα

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει το με ημερομηνία 15.09.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Β. Αναθέτει την υπηρεσία με τίτλο «Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης μηχανογραφικών

εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας ALFAWARE»,  έναντι του ποσού των 31.233,00  ευρώ,  πλέον

Φ.Π.Α.  24%,  ήτοι 38.728,92 ευρώ στον κο ΙΣΙΔΩΡΟ Γ.  ΣΩΦΡΟΝΗ,  με έδρα στο ΚΟΡΩΠΙ,  οδός Βασ.

Κωνσταντίνου 161, με ΑΦΜ 045048156, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, διότι:
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- σύμφωνα με το αριθμ.  πρωτ:  15287/12.09.2022  έγγραφο της εταιρείας ‘’ALFAWARE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’’, ο ανωτέρω είναι πιστοποιημένος αντιπρόσωπος της ‘’ALFAWARE

Πληροφορική Α.Ε.’’ και εξουσιοδοτημένος για το έτος 2022 να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και

υποστήριξης στο ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ για τις εφαρμογές κατασκευής της.

- η υποβληθείσα προσφορά του καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και ευρίσκεται

εντός της εκτιμώμενης αξίας που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ.247/2022

απόφασή της.

Γ. Αναθέτει την υπηρεσία με τίτλο «Ανανέωση συμβολαίου αναβάθμισης λογισμικού της εταιρείας

«KOSMOS INTELLIGENT SYSTEMS AND SERVICES IKE», έναντι του ποσού των 6.000,00 ευρώ,  πλέον

Φ.Π.Α.  24%,  ήτοι 7.440,00  ευρώ στον κο ΙΣΙΔΩΡΟ Γ.  ΣΩΦΡΟΝΗ,  με έδρα στο ΚΟΡΩΠΙ,  οδός Βασ.

Κωνσταντίνου 161, με ΑΦΜ 045048156, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, διότι:

- σύμφωνα με το αριθμ.  πρωτ:  15284/12.09.2022  έγγραφο της εταιρείας ‘’Kosmos  Intelligent

Systems and Services IKE’’, ο ανωτέρω είναι πιστοποιημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας και

εξουσιοδοτημένος για το έτος 2022  να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης στο

ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ για τις εφαρμογές κατασκευής της.

- η υποβληθείσα προσφορά του καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και ευρίσκεται

εντός της εκτιμώμενης αξίας που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ.247/2022

απόφασή της.

Δ. Τον ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που ορίστηκαν στο αριθμ.  πρωτ:  14026/18.08.2022

πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στο συνημμένο

σε αυτό τεύχος προδιαγραφών, καθώς και στους όρους της αριθμ. πρωτ: 15290/12.09.2022

πρόσκλησης και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.247/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Λαυρεωτικής.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί επιβολής και καθορισμού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

(Φ.Η.Χ.) έτους 2023

Αρ. Απόφ.: 278/2022

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 17ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «επιβολής και καθορισμού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) έτους 2023»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 26.09.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως έχει τροποποιηθεί

και ισχύει και το άρθρο 11 του Ν.4623/19, ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010
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ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της

οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από

τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της

οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι

αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η

πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού

συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του

συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και

θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

Ειδικότερα, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων επιβλήθηκε υπέρ των δήμων από 1/1/1981 από τις

διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1080/1980 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων

τινών της περί των προσόδων των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας κ.λπ.», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις

τους με τις όμοιες του άρθρου 54  παρ.  5  του Νόμου 1416/1984  και του άρθρου 25  παρ.  13  του

Ν.1828/1989 «Κεφάλαιο Δ – Οικονομικοί Πόροι της Τοπικής Αυτ/σης», και πιο συγκεκριμένα στην

παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 1080/80 ορίζεται ότι επιτρέπεται οι Δήμοι με απόφαση του

Δημοτικού τους Συμβουλίου, να επιβάλλουν φόρο για λογαριασμό τους, σε βάρος κάθε στεγασμένου

ή όχι χώρου οικιακού καταναλωτή ή καταναλωτή εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης, που βρίσκεται

στην περιφέρειά τους, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έχει

κανονιστικό χαρακτήρα (σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 121/2001 απόφαση του Σ.τ.Ε.), εκδίδεται

ύστερα από εισήγηση της οικονομικής επιτροπής και ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί

με νεότερη απόφαση. Ως κανονιστικού χαρακτήρα απόφαση δημοσιεύεται κατά τον τρόπο που ορίζει

το άρθρο 66 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 ενώ με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 10 του Ν. 3861/10

(Φ.Ε.Κ. 112/Α/2010) ενώ αναρτάται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο.

Ο φόρος συνεισπράττεται όπως και τα Δ.Τ. μέσω της Δ.Ε.Η. και των λοιπών εναλλακτικών παρόχων

και είναι φόρος κατά την κύρια αυτού δημοσιονομική έννοια και επιβάλλεται πέρα πάσης

ανταπόδοσης.

Ο συντελεστής του φόρου, καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ σε ακέραιο ποσό από 0,02€ έως 0,07€ και

επιβάλλεται κατά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου ενώ για τους μη

στεγασμένους χώρους ορίζεται στο ήμισυ αυτού που ισχύει για τους στεγασμένους χώρους, σύμφωνα

με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 1080/80 της παραγράφου 5 του άρθρου 54

του Ν. 1416/84 και της παραγράφου 13 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89.

Εφόσον ο συντελεστής έχει καθορισθεί (εφάπαξ ή σταδιακά) στο ανώτατο όριό του (0,07€/τ.μ.),

μπορεί περαιτέρω να αυξάνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε ποσοστό μέχρι 20% για

κάθε οικονομικό έτος (άρθρο 25 παρ. 13 Ν 1828/89, Εγκ. Υπ. Εσωτ. 3958/20-1-1989). Σύμφωνα με
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την παρ. 6β του άρθρου 113 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ 101/Α), «ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων,

όπως διαμορφώνεται εκάστοτε, μπορεί να προσαυξάνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού

συμβουλίου περαιτέρω μέχρι 25%, προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά

για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των σχολείων».

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας γνωρίσουμε ότι,  από τη σύσταση του Καλλικρατικού Δήμου

Λαυρεωτικής, ο κοινός συντελεστής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων που δόθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ

για τον υπολογισμό και είσπραξη του φόρου, όπως αποφασίσθηκε με την αριθμ.58/2011 απόφαση

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής είχε καθορισθεί ως εξής:

Α. Για τις οικίες: 0,37 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

Β.  Για τους στεγασμένους  χώρους των βιομηχανιών και  επαγγελματικών  χώρων  :  0,75 €  ανά

τετραγωνικό μέτρο και για τους μη στεγασμένους χώρους των βιομηχανιών και επαγγελματικών

χώρων  : 0,37 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ο κοινός συντελεστής που θα δοθεί στη ΔΕΗ για όλες τις κατηγορίες θα είναι: 0,37 € το τ.μ..

Έκτοτε:

- Με την αριθμ. 329/2011 αποφασίσθηκε ο καθορισμός του συντελεστή ΦΗΧ για το έτος 2012,

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.58/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

- Με την αριθμ.71/2014  αποφασίσθηκε ο καθορισμός του συντελεστή ΦΗΧ για το έτος 2014,

σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.58/2011 και 329/2011 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

- Με την αριθμ.108/2014  αποφασίσθηκε ο καθορισμός του συντελεστή ΦΗΧ για το έτος 2015,

σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.58/2011, 329/2011 και 71/2014 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

- Με την αριθμ.181/2015  αποφασίσθηκε ο καθορισμός του συντελεστή ΦΗΧ για το έτος 2016,

σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.58/2011, 329/2011, 71/2014 και 108/2014 αποφάσεις Δημοτικού

Συμβουλίου.

- Με την αριθμ.152/2016  αποφασίσθηκε ο καθορισμός του συντελεστή ΦΗΧ για το έτος 2017,

σύμφωνα με την αριθμ.181/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

- Με την αριθμ.194/2017  αποφασίσθηκε ο καθορισμός του συντελεστή ΦΗΧ για το έτος 2018,

σύμφωνα με την αριθμ.152/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

- Με την αριθμ.200/2018 αποφασίσθηκε η μη αύξηση του συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων

Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2019.

- Με την αριθμ.181/2019 αποφασίσθηκε η μη αύξηση του συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων

Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2020.

- Με την 110/2020 αποφασίσθηκε η μη αύξηση του συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

(Φ.Η.Χ.) για το έτος 2021.

- Με την 117/2021 αποφασίσθηκε η μη αύξηση του συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

(Φ.Η.Χ.) για το έτος 2022
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Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαμόρφωση του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων,

σύμφωνα με τη σχετική εξουσιοδοτική διάταξη είναι νόμιμη, και ως κανονιστική απόφαση δεν χρήζει

αιτιολογίας. Για τη νόμιμη υπόστασή της αρκεί η δημοσίευση ολοκλήρου του κειμένου στο δημοτικό

κατάστημα, χωρίς να είναι απαραίτητη η δημοσίευση στον τοπικό τύπο. Η τασσόμενη προθεσμία

επιβολής ή αναπροσαρμογής του φόρου από το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν.1080 / 80 είναι ενδεικτική και

η υπέρβασή της για εύλογο χρονικό δεν επάγεται ακυρότητα της απόφασης (ΣτΕ 3282/2001).

Βάσει του συντελεστή που ισχύει και των οικονομικών στοιχείων που διαθέτει η οικονομική

υπηρεσία, τα έσοδα από το φόρο για το έτος 2023, αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

Έσοδα έτους 2023 : 3.311.086,65 τ.μ. χ 0,37 € / τ.μ. = 1.225.102,06 €

Το ανωτέρω ποσό, εφόσον τα έσοδα του Δήμου από τον ΦΗΧ, ανέλθουν στο ανωτέρω ύψος, μπορούν

να κατανεμηθούν ως εξής:

Α. Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στο Δήμο: 3.311.086,65 τ.μ. χ 0,278 € / τ.μ. = 920.482,09 €

Β. Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στις Σχολικές Επιτροπές :

Από εισπράξεις μέσω Δ.Ε.Η. και λοιπών παρόχων: 1.225.102,06 € x 0,092 / 0,37 = 305.050,41 € ευρώ.

Το συνολικό ποσό που δύναται να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές ανέρχεται σε  305.050,41 €

ευρώ και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό που έχει οριστεί με τις προηγούμενες αποφάσεις του

Δημοτικού Συμβουλίου για την ενίσχυση των σχολείων υπολογιζόμενο επί των πραγματικών

εισπράξεων από το ΦΗΧ για το έτος 2023.

Παρακαλούμε λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης να εισηγηθείτε προς το

Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή και τον καθορισμό

(αναπροσαρμογή ή μη) του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) για το 2023.»

Με βάση 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

- το άρθρο 11 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου

Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα

επείγοντα ζητήματα»,

- τις διατάξεις του άρθρου 10  του Ν.  1080/80,  της παραγράφου 5  του άρθρου 54  του Ν.

1416/84 και της παραγράφου 13 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89

- τις αριθμ. 58/2011, 329/2011, 71/2014, 108/2014, 181/2015, 152/2016, 194/2017, 200/2018,

181/2019, 110/2020 και 117/2021 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

- την από 26.09.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

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

Τον καθορισμό του κοινού συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2023,

ως εξής:

Α. Για τις οικίες: 0,37 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

Β. Για τους στεγασμένους  χώρους των βιομηχανιών και  επαγγελματικών  χώρων:  0,75  €  ανά

τετραγωνικό μέτρο και για τους μη στεγασμένους χώρους των βιομηχανιών και επαγγελματικών

χώρων : 0,37 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ο κοινός συντελεστής που θα δοθεί στη ΔΕΗ για όλες τις κατηγορίες θα είναι: 0,37 € το τετραγωνικό

μέτρο.

Βάσει του συντελεστή που ισχύει και των οικονομικών στοιχείων που διαθέτει η Οικονομική

Υπηρεσία, τα έσοδα από το φόρο για το έτος 2023, αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

Έσοδα έτους 2023: 3.311.086,65 τ.μ. χ 0,37 € / τ.μ. = 1.225.102,06 €

Το ανωτέρω ποσό, εφόσον τα έσοδα του Δήμου από τον ΦΗΧ, ανέλθουν στο ανωτέρω ύψος, μπορούν

να κατανεμηθούν ως εξής:

Α. Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στο Δήμο: 3.311.086,65 τ.μ. χ 0,278 € / τ.μ. = 920.482,09 €

Β. Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στις Σχολικές Επιτροπές :

Από εισπράξεις μέσω Δ.Ε.Η. και λοιπών παρόχων: 1.225.102,06 € x 0,092 / 0,37 = 305.050,41 €

Το συνολικό ποσό που δύναται να αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές ανέρχεται σε  305.050,41 € και

δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό που έχει οριστεί με τις προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου για την ενίσχυση των σχολείων υπολογιζόμενο επί των πραγματικών εισπράξεων από το

ΦΗΧ για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών για τη χρήση κτημάτων, έργων και υπηρεσιών

έτους 2023

Αρ. Απόφ.: 279/2022

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 18ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «καθορισμού τελών για τη χρήση κτημάτων, έργων και υπηρεσιών έτους 2023», έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 26.09.2022  εισήγηση της Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1  του άρθρου 72  του Ν.3852/10

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 και του άρθρου 11 του Ν.4623/2019, η
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Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών ή την αναπροσαρμογή αυτών.

     Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.∆/τος ¨Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο

κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων¨ ορίζεται

ότι σε όσους κάνουν χρήση Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων,  έργων ή υπηρεσιών,  ο Δήμος ή η

Κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται µε απόφαση του ∆δημοτικού ή

Κοινοτικού Συμβουλίου.

Η διάταξη της παρ.  1  του άρθρου 19  του Β∆ της 24/9-20/10/1958  έχει γενικό χαρακτήρα,

εφαρμόζεται δηλαδή σε κάθε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται ειδική ρύθμιση για

συγκεκριμένο είδος χρήσης δημοτικού κτήματος, έργου ή υπηρεσίας.

Δημοτικά κτήματα, η χρήση των οποίων δικαιολογεί την επιβολή ανταποδοτικού τέλους κατά το

άρθρο 19  του Β∆ 24/9-20/10/1958,  θεωρούνται όσα ακίνητα δεν είναι κοινής χρήσεως,  αφού γι’

αυτά (τα κοινόχρηστα) εφαρμόζονται, όσον αφορά την επιβολή τέλους χρήσης, οι διατάξεις του

άρθρου 13 του ιδίου Β∆, όπως τροποποιήθηκαν µμεταγενέστερα (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 77150/4-9-1969).

Απαιτείται επί πλέον να πρόκειται για κτήματα που ανήκουν κατά κυριότητα στο δήμο και βρίσκονται

στην πραγματική τους εξουσία (νομή), µε την έννοια ότι ο οικείος ΟΤΑ μπορεί να διαθέτει ελεύθερα

τη χρήση τους σε τρίτους έναντι ειδικού τέλους ή δικαιώματος (ΣτΕ 5749/95, 3314-3648/86, 1939/85,

∆ΕφΘεσ. 358/2000).

Τα τέλη ή δικαιώµατα του άρθρου 19 του Β∆ της 24/9-20/10/1958 έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα

(Γνωµ. ΝΣΚ 1198/68, Εγκ. Υπ. Εσωτ. 77150/1969 και 139531/1962, ΣτΕ 1846/69 κοινοπ. Με την

94948/6-11-1969 Εγκ. του Υπ.Εσωτ.). Επιβάλλονται δηλαδή µόνο σε βάρος όσων κάνουν χρήση

δηµοτικών κτηµάτων και όχι αδιακρίτως σε βάρος όλων των κατοίκων του δήμου ή της κοινοτήτων.

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο 139531/452/1-12-1962 του Υπουργείου Εσωτερικών, η έννοια του

όρου «ποιούµενοι χρήσιν» του κτήµατος (ή του έργου) είναι ευρεία και περιλαµβάνει «πάντα τα εξ

του έργου ωφελούµενον ή εξυπηρετούµενον είτε δι’ αµέσου χρήσεως του έργου, είτε λόγω της δι’

αυτού παρεχοµένης συγκεκριµένης ωφελείας ή εξυπηρετήσεως ειδικωτέρας ή γενικωτέρας, κατ’

άτοµα ή κατά κατηγορίας ατόµων ή κατά περιοχάς».

  Με την υπ΄αριθμ.116/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι τιμές τελών για

τη χρήση κτημάτων, έργων και υπηρεσιών για το έτος 2022, τα οποία ισχύουν έως σήμερα ως εξής:

1. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για διαφημιστικά

γυρίσματα: 300,00 €/ημέρα.

2. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για θεατρικές παραστάσεις:

500,00 € /ημέρα.

3. Έσοδα από γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους: 500,00 € /ημέρα, 1.500,00€ /εβδομάδα,

5.000,00€ /μήνα.
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4. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για παιδικές θεατρικές παραστάσεις: 140,00 €

/ημέρα.

5. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για θεατρικές παραστάσεις: 200,00 € /ημέρα.

6. Έσοδα καθαριότητας από ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ: 20,00 €/ημέρα.

7. Έσοδα καθαριότητας από ΤΣΙΡΚΟ: 50,00 €/ημέρα.

8. Παραχώρηση κοινόχρηστων ανοικτών χώρων για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα

(μουσικές εκδηλώσεις, προβολή προϊόντων, κλπ.) από 150,00€ έως 400,00 €.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισήγηση σας προς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου

μας για τη λήψη σχετικής απόφασης.»

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,  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020

- το άρθρο 19 του Β.Δ 24/9-20/10/1958 ‘’περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο νόμου των

ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων’’

- το άρθρο 11  του Ν.4623/2019  ((ΦΕΚ Α'  134/09.08.2019)  «Ρυθμίσεις του Υπουργείου

Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα

επείγοντα ζητήματα

- την υπ’ αριθμ.116/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

- την από 26.09.2022 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

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής τη ΜΗ αναπροσαρμογή των τελών για τη χρήση

κτημάτων, έργων και υπηρεσιών για το έτος 2023 και τη διατήρηση αυτών όπως καθορίστηκαν για το

οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 116/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

1. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για διαφημιστικά γυρίσματα:

300,00 €/ημέρα.

2. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για θεατρικές παραστάσεις:

500,00 € /ημέρα.

3. Έσοδα από γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους: 500,00 € /ημέρα, 1.500,00€ /εβδομάδα,

5.000,00€ /μήνα.

4. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για παιδικές θεατρικές παραστάσεις: 140,00 €

/ημέρα.
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5. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για θεατρικές παραστάσεις: 200,00 € /ημέρα.

6. Έσοδα καθαριότητας από ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ: 20,00 €/ημέρα.

7. Έσοδα καθαριότητας από ΤΣΙΡΚΟ: 50,00 €/ημέρα.

8. Παραχώρηση κοινόχρηστων ανοικτών χώρων για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα (μουσικές

εκδηλώσεις, προβολή προϊόντων, κλπ.) από 150,00€ έως 400,00 €.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Κοιμητηρίων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2023

Αρ. Απόφ.: 280/2022

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 19Ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «καθορισμού τελών Κοιμητηρίων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2023», έθεσε υπόψη των

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 26.09.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/06, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο Δήμος έχει

την αρμοδιότητα για τη δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων

αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και τη χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.

2. Επιπλέον,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν.3852/10,  όπως αυτό

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4795/21, με τις οποίες προστέθηκε περίπτωση

ΙΘ στην παρ. 1 του άρθρου 72 με την οποία προβλέφθηκε ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για

τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των

δημοτικών κοιμητηρίων, τα οποία προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1

του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α' 225).

3. Το άρθρο 19 του Β.∆. 24/9-20/10/1958, σύμφωνα με το οποίο «Εις τους ποιουμένους χρήσιν

δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών ο δήμος ή η κοινότης δικαιούται να επιβάλη

τέλη ή δικαιώματα…..».

4. Το άρθρο 3 του Α.Ν.582/68, αποκτώνται δικαιώματα ταφής ανά περιπτώσεις ενταφιασμού.

Ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 2  του άρθρου 4  του Α.Ν.582/68  καθώς και βάσει της ΥΠΕΣΔΔΑ

904/ΕΓΚ.1/01 «περί επιβολής ανταποδοτικών τελών» τα τέλη Κοιμητηρίων είναι ανταποδοτικά εν όλω

ή εν μέρει. Επίσης στην παράγραφο 3 του σχετικού άρθρου αναφέρει ότι τα τέλη και δικαιώματα

εισπράττονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως δημοτικών

προσόδων» καθώς και σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου.

5. Το άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/69, (ΦΕΚ 212 Α’) σχετικά με τη χρήση δημοτικών και κοινοτικών

κτημάτων, αναφέρεται ότι μπορούν να επιβάλλονται τέλη τα οποία εισπράττονται με βεβαιωτικού
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καταλόγους. Επιπλέον, σύμφωνα με το Ν.Δ. 3033/54 (ΦΕΚ-258 Α’) αναφορικά με τα εσόδων των

Δήμων και Κοινοτήτων. Και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-58

‘‘Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων

των δήμων και κοινοτήτων’’, «Εις τους ποιουμένους χρήσιν δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων, έργων

ή υπηρεσιών ο δήμος ή η κοινότης δικαιούται να επιβάλη τέλη ή δικαιώματα, οριζόμενα δι'

αποφάσεως του συμβουλίου».

6. Τα επιβαλλόμενα ως άνω δικαιώματα ή τέλη, συναρτώνται με την παραχώρηση ιδιαίτερων

ιδιωτικών δικαιωμάτων επί ορισμένου χώρου ταφής, εκ μέρους του διοικούντος το κοιμητήριο δήμου.

Ως εκ τούτου, υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω δικαιωμάτων ή τελών καθίστανται αποκλειστικά

οι συγγενείς των νεκρών, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες, όπως η διάθεση χώρου για τον

ενταφιασμό των προσφιλών τους προσώπων, για την οποία καταβάλλεται ανάλογο δικαίωμα

(σύσταση οικογενειακού τάφου, τριετής ταφή). (ΥΠ.ΕΣ. 35535/14.12.2011)

7. Για τον προσδιορισμό του ύψους του «δικαιώματος ταφής» θεωρείται ότι συνυπολογίστηκαν

οι λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται με τη λειτουργία του κοιμητηρίου (δαπάνες ύδρευσης,

προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και καθαριότητας των χώρων του κοιμητηρίου) και συναρτώνται με

συνήθεις πράξεις που εκτελούνται σε αυτό και ως εκ τούτου η καταβολή του ήδη συνεπάγεται την

παραχώρηση δικαιώματος ενταφιασμού και κατασκευής μνημείου επί του τάφου από τον συγγενή.

(ΥΠ.ΕΣ. 35535/14.12.2011)

8. Η υποχρέωση αποκομιδής ογκωδών άχρηστων υλικών ή μπαζών, συνεπεία των έργων

κατασκευής ή συντήρησης των μνημείων, θα μπορούσε εξάλλου να απαιτηθεί ως ειδικός όρος στον

οικείο κανονισμό του κοιμητηρίου, επί ποινή προστίμου σε βάρος των συγγενών και όχι ως παγίως

καταβληθέν δικαίωμα. (ΥΠ.ΕΣ. 35535/14.12.2011)

Με την υπ΄αριθμ.119/2021 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής καθορίστηκαν τα τέλη

Κοιμητηρίων της Δ.Ε. Λαυρίου και της Δ.Ε. Κερατέας για το έτος 2022, τα οποία ισχύουν σήμερα ως

εξής:

Α. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 1.000,00€.

Λόγω  της ρυμοτομίας των κοιμητηρίων απαγορεύεται η παραχώρηση διπλού τάφου στα

Κοιμητήρια Λαυρίου.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑΦΕΣ

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00 €.

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00 €.

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00 €.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ

α) Εκταφή 30,00 €.
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β) Αγορά κυτίου Οστεοφυλακίου 35,00 €.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο.

β) Για το 5ο έτος 50,00€ το χρόνο.

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η

παραμονή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00 € ετησίως.

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€.

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ

7. Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00€ ημερησίως για διατήρηση νεκρού.

Β. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 400,00€.

Παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου δεν επιτρέπεται.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00€.

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00€.

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00€.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ

 α) Εκταφή 30,00€.

β) Αγορά Οστεοθήκης 35,00€.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο.

β) Για το 5ο έτος 50,00 € το χρόνο.

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η

παραμονή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00€ ετησίως.

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€.

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00€ ημερησίως για διατήρηση νεκρού.
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Γ. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 1.000,00€.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00€.

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00€.

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00€.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ

α) Εκταφή 30,00€

β) Αγορά Οστεοθήκης 35,00€

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο.

β) Για το 5ο έτος 50,00€ το χρόνο.

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η

παραμονή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00 € ετησίως.

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€.

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού.

Δ. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 400,00€.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00€.

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00€.

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00€.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ

 α) Εκταφή 30,00€.

β) Αγορά Οστεοθήκης 35,00€.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο.

β) Για το 5ο έτος 50,00€ το χρόνο.

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η

παραμονή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο.
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5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00€ ετησίως.

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€.

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00€ ημερησίως για διατήρηση νεκρού.

Ε. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ)

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 400,00€.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00€.

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00€.

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00€.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ

 α) Εκταφή 30,00€.

 β) Αγορά Οστεοθήκης 35,00€.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο.

β) Για το 5ο έτος 50,00€ το χρόνο.

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η

παραμονή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00€ ετησίως.

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€.

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00€ ημερησίως για διατήρηση νεκρού.

Το τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:

- Στη μεταφορά οστών, από εκταφή άλλου μνήματος ή άλλου κοιμητηρίου και φύλαξη τους στον

οικογενειακό τάφο, εφόσον υπάρχουν τα ανάλογα δικαιώματα και

- Όταν γίνεται ενταφιασμός σε οικογενειακό τάφο, χρεώνεται φύλαξη οστών του αμέσως

προηγούμενου ενταφιασμένου του οποίου γίνεται εκταφή και όχι των προγενέστερων αυτού,

προκειμένου να γίνει ο νέος ενταφιασμός.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης»
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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,  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του

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

- την από 26.09.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

- την υπ’ αριθμ.119/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο,  τη ΜΗ αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων των

Δημοτικών Κοιμητηρίων Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2023 και τη διατήρηση αυτών όπως

καθορίστηκαν για το οικονομικό έτος 2022,  σύμφωνα με την υπ’  αριθμ.  119/2021  Απόφαση

Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής.

Α. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 1.000,00€.

Λόγω  της ρυμοτομίας των κοιμητηρίων απαγορεύεται η παραχώρηση διπλού τάφου στα

Κοιμητήρια Λαυρίου.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑΦΕΣ

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00 €.

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00 €.

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00 €.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ

α) Εκταφή 30,00 €.

β) Αγορά κυτίου Οστεοφυλακίου 35,00 €.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο.

β) Για το 5ο έτος 50,00€ το χρόνο.

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η

παραμονή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00 € ετησίως.

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€.

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ
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7. Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00€ ημερησίως για διατήρηση νεκρού.

Β. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 400,00€.

Παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου δεν επιτρέπεται.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00€.

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00€.

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00€.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ

 α) Εκταφή 30,00€.

β) Αγορά Οστεοθήκης 35,00€.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο.

β) Για το 5ο έτος 50,00 € το χρόνο.

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η

παραμονή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00€ ετησίως.

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€.

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00€ ημερησίως για διατήρηση νεκρού.

Γ. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 1.000,00€.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00€.

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00€.

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00€.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ

α) Εκταφή 30,00€

β) Αγορά Οστεοθήκης 35,00€

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο.
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β) Για το 5ο έτος 50,00€ το χρόνο.

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η

παραμονή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00 € ετησίως.

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€.

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως για διατήρηση νεκρού.

Δ. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 400,00€.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00€.

β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00€.

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00€.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ

 α) Εκταφή 30,00€.

β) Αγορά Οστεοθήκης 35,00€.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο.

β) Για το 5ο έτος 50,00€ το χρόνο.

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η

παραμονή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00€ ετησίως.

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€.

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00€ ημερησίως για διατήρηση νεκρού.

Ε. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

1. Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 400,00€.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ

α) Ταφή σε οικογενειακό τάφο 30,00€.
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β) Ταφή τριετούς χρήσεως 30,00€.

γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως 170,00€.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ

 α) Εκταφή 30,00€.

 β) Αγορά Οστεοθήκης 35,00€.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 50,00€ το χρόνο.

β) Για το 5ο έτος 50,00€ το χρόνο.

γ) Πέραν της πενταετίας και μόνον εφόσον δικαιολογείται υπό ιδιαίτερες περιστάσεις η

παραμονή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 50,00€ το χρόνο.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ

α) Τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο 30,00€ ετησίως.

β) Τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο 30,00€.

γ) Τέλος μαρμάρινων Οστεοθυρίδων 293,47€.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ

Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00€ ημερησίως για διατήρηση νεκρού.

Το τέλος φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:

- Στη μεταφορά οστών,  από εκταφή άλλου μνήματος ή άλλου κοιμητηρίου και φύλαξη τους

στον οικογενειακό τάφο, εφόσον υπάρχουν τα ανάλογα δικαιώματα και

- Όταν γίνεται ενταφιασμός σε οικογενειακό τάφο, χρεώνεται φύλαξη οστών του αμέσως

προηγούμενου ενταφιασμένου του οποίου γίνεται εκταφή και όχι των προγενέστερων αυτού,

προκειμένου να γίνει ο νέος ενταφιασμός.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών διαφήμισης έτους 2023

Αρ. Απόφ.: 281/2022

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 20ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «καθορισμού τελών διαφήμισης έτους 2023», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής την από 26.09.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σύμφωνα με  τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/2020  και του άρθρου 11 του Ν.4623/2019,

η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
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Ο συντελεστής του τέλους διαφήμισης καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση

της Οικονομικής Επιτροπής (Εγγρ.Υπ.Εσωτ.7661/09.05.2012) μεταξύ του κατώτατου και του ανώτατου

ορίου που ορίζει για κάθε κατηγορία διαφήμισης το άρθρο 15 του Β.Δ 24/9-20/10/1958, όπως αυτό

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.1900/90 και τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 9 του

Ν.2880/2001.

Η διάταξη με την οποία εξουσιοδοτείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει το συντελεστή μεταξύ των

ορίων που προβλέπει ο Νόμος,  κρίθηκε αντίθετη στο άρθρο 78  του Συντάγματος (ΣΤΕ

140/2013,139/2013,138/2013,παραπ. στην Ολομέλεια)

Με την υπ΄αριθμ.114/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν τα τέλη Διαφήμισης

του Δ. Λαυρεωτικής για το έτος 2022, τα οποία ισχύουν έως και σήμερα και συγκεκριμένα:

I. Για τις κατηγορίες διαφήμισης Α΄, Β΄ και Γ΄ καθορίστηκαν στη μέση τιμή, η οποία προκύπτει από τα

ορισμένα πλαίσια τιμών που θέτει ο Νόμος για εκάστη κατηγορία ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται: α. μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή

προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους

και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού

συμβουλίου, β. στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλειμμένων

οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών, γ. σε χώρους

σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων

που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων, δ. μέσα σε καταστήματα,

κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους, και ε. σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών

και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, το τέλος είναι

0,26 ευρώ ανά μ2 εβδομαδιαίως.

Τονίζεται ότι στα πεζοδρόμια δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων (άρθρο 2

παρ.  1 περίπτ.  η΄ Ν 2946/01, όπως η περίπτ.  η΄ προστέθηκε με την παρ.  1 του άρθρου 54 του Ν

4735/2020).

Για τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων βάσει των οποίων καταβάλλεται το τέλος, λαμβάνεται

υπ’ όψη όχι μόνον αποκλειστικά ο χώρος τον οποίο καταλαμβάνουν οι λέξεις, επιγραφές ή

παραστάσεις, που αποτελούν το περιεχόμενο της διαφήμισης, αλλά ο ολικός χώρος για τον οποίο

χορηγήθηκε η άδεια διαφήμισης. Η επιφάνεια που χρωματίζεται σε πινακίδα για να αποτελέσει

«φόντο» της όλης επιγραφής, γίνεται με σκοπό και μόνο την εξυπηρέτηση της προβολής του

διαφημιζόμενου είδους ή προϊόντος και δεν μπορεί να εξαιρεθεί όταν υπολογίζεται το τέλος. Για τον

ίδιο λόγο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του τέλους και η επιφάνεια των

διαφημιστικών πινακίδων που τοποθετούνται κατά μήκος των εθνικών δρόμων, που καλύπτεται με
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την ένδειξη των χιλιομετρικών αποστάσεων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πλαισίου της

διαφήμισης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι ενδείξεις αυτές εξυπηρετούν τους οδηγούς των

οχημάτων, αφού παράλληλα προσελκύουν την προσοχή και προς το αντικείμενο της διαφήμισης (Εγκ.

Υπ. Εσωτ. 14491/2-3-1982).

Το τέλος οφείλεται τουλάχιστον για μία εβδομάδα, έστω και αν η διαφήμιση διήρκεσε μικρότερο

χρονικό διάστημα (ΤρΔΠρΠειρ 1414/1998).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

(α) περίπτωση: Διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται

σε ηλεκτρονικές εφημερίδες το τέλος είναι 44,02 ευρώ ανά μ2 ετησίως.

(β) περίπτωση: Διαφημίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους το τέλος είναι 17,61 ευρώ

ανά μ2 ετησίως.

(γ) περίπτωση: Διαφημίσεις μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα το τέλος  είναι 11,295

ευρώ ανά μ2 ετησίως.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2γ του Ν.2946/01, η τοποθέτηση διαφημιστικών

πλαισίων στις οροφές των κτιρίων δεν επιτρέπεται πλέον.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

Για διαφημίσεις που γίνονται σε οχήματα γενικά δημόσιας χρήσης διαστάσεων μέχρι 30 Χ 50

εκατοστόμετρα το τέλος είναι 1,23 ευρώ μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης.

Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διατάσεων εισπράττεται το ανάλογο

πολλαπλάσιο τέλος.

II. Για την κατηγορία διαφήμισης Δ΄ καθορίστηκαν στην τιμή ως αυτή προβλέπεται εκ του Νόμου (αρ.

25 Ν. 2753/17-11-99) ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄

Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε εστιατόρια, καφενεία, και παρεμφερή καταστήματα με

ημερολόγια, δώρα έντυπα καθώς και κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις καθώς και για διαφημίσεις

που γίνονται από αέρος με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης

της διαφήμισης (αρ. 25 του Ν. 2753/17-11-99).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.»

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,  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020
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- το άρθρο 15 του Β.Δ 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.1900/90

και τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.2880/2001

- το άρθρο 11 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου

Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα

επείγοντα ζητήματα»

- την υπ’ αριθμ.114/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

- την από 26.09.2022 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

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής τη ΜΗ αναπροσαρμογή των τελών διαφήμισης

για το έτος 2023, και τη διατήρηση αυτών όπως καθορίστηκαν για το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα

με την υπ’ αριθμ. 114/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

I. Για τις κατηγορίες διαφήμισης Α΄, Β΄ και Γ΄ καθορίστηκαν στη μέση τιμή, η οποία προκύπτει από

τα ορισμένα πλαίσια τιμών που θέτει ο Νόμος για εκάστη κατηγορία ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται: α. μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή

προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους

και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού

συμβουλίου, β. στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλειμμένων

οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών,  γ.  σε χώρους

σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων

που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων, δ. μέσα σε καταστήματα,

κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους, και ε. σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών

και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, το τέλος είναι

0,26 ευρώ ανά μ2 εβδομαδιαίως.

Τονίζεται ότι στα πεζοδρόμια δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων (άρθρο 2 παρ.

1 περίπτ. η΄ Ν 2946/01, όπως η περίπτ. η΄ προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν 4735/2020).

Για τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων βάσει των οποίων καταβάλλεται το τέλος, λαμβάνεται

υπ’ όψη όχι μόνον αποκλειστικά ο χώρος τον οποίο καταλαμβάνουν οι λέξεις, επιγραφές ή

παραστάσεις, που αποτελούν το περιεχόμενο της διαφήμισης, αλλά ο ολικός χώρος για τον οποίο

χορηγήθηκε η άδεια διαφήμισης. Η επιφάνεια που χρωματίζεται σε πινακίδα για να αποτελέσει

«φόντο»  της όλης επιγραφής,  γίνεται με σκοπό και μόνο την εξυπηρέτηση της προβολής του

διαφημιζόμενου είδους ή προϊόντος και δεν μπορεί να εξαιρεθεί όταν υπολογίζεται το τέλος. Για τον

ίδιο λόγο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του τέλους και η επιφάνεια των

διαφημιστικών πινακίδων που τοποθετούνται κατά μήκος των εθνικών δρόμων, που καλύπτεται με
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την ένδειξη των χιλιομετρικών αποστάσεων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πλαισίου της

διαφήμισης,  ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι ενδείξεις αυτές εξυπηρετούν τους οδηγούς των

οχημάτων, αφού παράλληλα προσελκύουν την προσοχή και προς το αντικείμενο της διαφήμισης (Εγκ.

Υπ. Εσωτ. 14491/2-3-1982).

Το τέλος οφείλεται τουλάχιστον για μία εβδομάδα, έστω και αν η διαφήμιση διήρκεσε μικρότερο

χρονικό διάστημα (ΤρΔΠρΠειρ 1414/1998).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

(α) περίπτωση: Διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται

σε ηλεκτρονικές εφημερίδες το τέλος είναι 44,02 ευρώ ανά μ2 ετησίως.

(β) περίπτωση: Διαφημίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους το τέλος είναι 17,61 ευρώ

ανά μ2 ετησίως.

(γ) περίπτωση: Διαφημίσεις μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα το τέλος  είναι 11,295

ευρώ ανά μ2 ετησίως.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2γ του Ν.2946/01, η τοποθέτηση διαφημιστικών

πλαισίων στις οροφές των κτιρίων δεν επιτρέπεται πλέον.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

Για διαφημίσεις που γίνονται σε οχήματα γενικά δημόσιας χρήσης διαστάσεων μέχρι 30 Χ 50

εκατοστόμετρα το τέλος είναι 1,23 ευρώ μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης.

Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διατάσεων εισπράττεται το ανάλογο

πολλαπλάσιο τέλος.

II. Για την κατηγορία διαφήμισης Δ΄ καθορίστηκαν στην τιμή ως αυτή προβλέπεται εκ του Νόμου

(αρ. 25 Ν. 2753/17-11-99) ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄

Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε εστιατόρια, καφενεία, και παρεμφερή καταστήματα με

ημερολόγια, δώρα έντυπα καθώς και κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις καθώς και για διαφημίσεις

που γίνονται από αέρος με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης

της διαφήμισης (αρ. 25 του Ν. 2753/17-11-99).

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί επιβολής και καθορισμού του συντελεστή ενιαίου ανταποδοτικού

τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2023

Αρ. Απόφ.: 282/2022

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 21ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «επιβολής και καθορισμού του συντελεστή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους
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καθαριότητας και φωτισμού έτους 2023», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την

από 26.09.2022  εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  στην οποία αναφέρονται τα

κάτωθι:

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως έχει τροποποιηθεί

και ισχύει και το άρθρο 11 του Ν.4623/19, ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010

ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της

οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από

τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της

οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι

αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η

πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού

συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του

συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και

θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

Ως γνωστόν, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.Δ.

(171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις

τους με τις σχετικές διατάξεις, των Ν.25/1975 (74 Α΄) και Ν.429/1976 (235 Α΄), καθώς και τα άρθρα 4,

5, 17 και 20 του Ν.1080/1980 (246 Α΄),  του Ν.1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Ν.2130/93 (άρθρα

16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Ν.2503/1997 (άρθρο 9 παρ.

14), του Ν.2539/1997 (άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.4555/2018 (άρθρο 185), όπου ορίζεται ότι το ενιαίο

ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός

της διοικητικής περιφέρειας του δήμου, και προορίζεται αποκλειστικά:

α)  για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της

αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων,

β) του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς

και

γ) κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με

αυτές.

Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του

ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων

δαπανών και υποχρεώσεων, απαγορεύεται.

Επίσης, όπως ορίζεται και στο άρθρο 17 του Ν.1080/80, τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και

φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ΄ αρχήν μόνο για την χρηματοδότηση της αντίστοιχης

υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του Δήμου, ενώ αντίστροφα όλες οι δαπάνες της υπηρεσίας

καθαριότητας και φωτισμού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος.
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Σύμφωνα επίσης με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως αυτό τροποποιήθηκε

από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και

φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον

πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού

τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των

συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.

Με την παράγραφο 14 του άρθρου 9 του Ν.2503/97, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του

άρθρου 5 του Ν.3345/2005 και την τροποποίηση του δια του άρθρου 222 του Ν.4555/18 και του

άρθρου 103 του Ν.4604/19, απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των τελών καθαριότητας τα

μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία

υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι

δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω

δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο

άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171).

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται

σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει

διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, σύμφωνα με

υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιμοποιούταν κατά το

διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους.

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 49039/2022 (ΦΕΚ 3976/Β/26-07-2022), τις διατάξεις του

άρθρου 266  του Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ 87  Α΄)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13

(Α΄167),  τις διατάξεις του άρθρου 64  του Ν.4270/14  (ΦΕΚ 143  Α/28-06-2014)  και της σχετικής

υποχρέωσης του Δημοτικού Συμβουλίου, να λάβει τη σχετική απόφαση καθορισμού του ύψους των

συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2023

λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης, παρακαλούμε να προβείτε «στη λήψη

απόφασης για την εισήγηση προς το Δ.Σ σχετικά με τον καθορισμού του συντελεστή αυτού ανά

κατηγορία υπόχρεων με σκοπό «την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής  υπηρεσιών καθαριότητας

και φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες

στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα» (παρ.12 άρθ. 25 Ν. 1828/89, Ν. 25/75

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄ αριθ. 23745/ΕΓΚ.22/15-4-2008 ΥΠ.ΕΣ: Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.

69/2008), καθώς και τον καθορισμό των ειδικών ευπαθών ομάδων που δικαιούνται μείωση ή πλήρη

απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών.
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Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο καθορισμός των νέων

συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν

εντός του έτους 2023 και σε συνάρτηση με το κόστος παροχής της υπηρεσίας.

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Λαυρεωτικής:

I. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2021

1. Για το έτος 2021, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 5.279.641,57 €.

· ΚΑΕ 0311.001: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 3.491.970,27 €

· ΚΑΕ 0311.002: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από Μαρίνα : 5.000,00€

· ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από

παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 1.755.886,57 € €

· KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 26.784,73 €

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου –Ιουλίου 2021, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους

2.300.545,31€.

· ΚΑΕ 0311.001: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 1.445.758,45€

· ΚΑΕ 0311.002: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από Μαρίνα : 5.000,00€

· ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από

παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 834.800,71€

· KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 14.986,15€

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2022

1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους:

4.938.363,42

· ΚΑΕ 0311.001: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 1.815.521.56

· ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από

παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 2.693.915,41€

· KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 25.382,14€

· ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από την ανταποδοτική υπηρεσία

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2021: 403.544,31€

2. Για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2022 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό συνολικού

ύψους  1.895.563,03 €

3. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2022  το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την

υπηρεσία καθαριότητας, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 6.833.926,45€.
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II. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των δαπανών

ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως:

Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2021

1. Για το έτος 2021, οι δαπάνες που καλύφθηκαν από πόρους της ανταποδοτικής υπηρεσίας

καθαριότητας για το Δήμο ανήλθαν σε ποσό συνολικού ύψους 4.876.097,26€.

Το συνολικό ύψος των δαπανών που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο

ανήλθαν σε ποσό συνολικού ύψους 9.195.986,54 €, στις οποίες περιλαμβάνονται  δαπάνες ποσού

ύψους 4.372.341,27 € που δεν λαμβάνονται υπόψη στην ισοσκέλιση της ανταποδοτικής υπηρεσίας,

καθώς πληρώθηκαν από πόρους εκτός ανταποδοτικής υπηρεσίας και χρηματοδοτούμενα

προγράμματα.

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021, οι δαπάνες που καλύφθηκαν από πόρους της

ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας για το Δήμο ανήλθαν σε ποσό συνολικού ύψους

2.247.927.35€

Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2022

1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή

ανταποδοτικών  υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ανήλθαν σε ποσό συνολικού ύψους

3.243.092,49€.

2. Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2022 αναμένεται να

ανέλθουν στο ύψος των  2.740.812,81 €.

3. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2022 το σύνολο των ανταποδοτικών δαπανών του Δήμου

που αναμένεται να πραγματοποιηθούν για την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού,

θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 5.983.905,30€, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών

ύψους 479.661,00 € για την αποπληρωμή των τόκων και των χρεολυσίων του δανείου για

«Προμ.& εγκατ. Φωτιστικών σωμάτων LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED

εξοικ.ενεργ.στο Δημοτικό Φωτισμό».

Το συνολικό ύψος των δαπανών για το οικονομικό έτος 2022 αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των

5.996.305,30 € συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ύψους 12.400,00€ που δεν λαμβάνονται υπόψη

στην ισοσκέλιση της ανταποδοτικής υπηρεσίας, καθώς θα πληρωθούν από πόρους εκτός

ανταποδοτικής υπηρεσίας και χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, για το οικονομικό έτος

2022, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος  6.833.926,45€., αναμένεται να υπερβούν το

σύνολο των δαπανών οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 5.983.905,30€,
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δημιουργώντας χρηματικό υπόλοιπο ύψους 850.021.15€,  το οποίο θα μεταφερθεί στον Π/Υ του

οικονομικού έτους 2023 σε ΚΑΕ 5113, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες δαπάνες τις

υπηρεσίας 20.

III. Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2023

1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2023

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου

1 του νόμου 25/75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, οι

συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου

1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται

ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: α) ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για

κατοικία, β) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς

σκοπούς, γ) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής

δραστηριότητας.

Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς

συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων,

υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της

γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών

τους.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη

οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο

τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και

την ευρύτερη λειτουργία αυτού.

Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του

δεκαπλάσιου του γενικού συντελεστή της κατοικίας.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 118/2021 απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022, είχαν

διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Κ α τ ηγ ο ρί ες

Γ ε ν ι κ ο ί  συ ν τ ε λε σ τ ές Σ υ ν τε λε σ τή ς
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Οικιακή χρήση 1,44 € / τμ

Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 1,44 € / τμ

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 2,56 € / τμ

Ε ι δ ι κ ο ί  σ υν τ ε λ ε σ τέ ς  γ ι α  τη ν  ά σ κη ση  π άση ς

φ ύ σ ε ω ς  ο ι κ ον ο μ ι κ ή ς  δ ρ α σ τη ρ ι ό τ η τ α ς
Σ υ ν τε λε σ τή ς

Για καταστήματα πάσης φύσεως, πτηνοτροφικές &
κτηνοτροφικές μονάδες, μάνδρες οικοδομών, parking
σκαφών, επαγγελματικές αποθήκες, συνεργεία –
πλυντήρια αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων,
εργαστήρια κατασκευών, τα γραφεία παροχής
υπηρεσιών, κτήματα για εκδηλώσεις, κινηματογράφους,
κλπ.

Α) στεγασμένοι χώροι 2,56 € / τ.μ.

Β) μη στεγασμένοι χώροι 1,54 € / τ.μ.

Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις υψηλής, μέσης και
χαμηλής όχλησης supermarkets, ΔΕΗ/ΑΗΣ,ΑΔΜΗΕ
,πολυκαταστήματα, φυτώρια, τράπεζες, κεραίες κινητής
τηλεφωνίας και ραδιοτηλεοπτικών σταθμών,
ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά καταλύματα,
camping, κατασκηνώσεις, κτίρια που στεγάζονται
υπηρεσίες του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου
τομέα (ΟΛΛ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ,
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΤΕΛΩΝΕΙΟ, ΟΑΕΔ, κλπ.),  κλπ.

Α) χώροι στεγασμένοι: μέχρι 6.000

τ.μ. 5,03 €/m2,

από 6.001 τ.μ. και άνω 3,02 €/m2.

Β) χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000

τ.μ. 5,03 €/m2,

από 6.001 τ.μ. και άνω 1,51 €/m2.

Κτήρια και γήπεδα ΑΠΕ 0,15 €/m2

Επιχειρηματικό πάρκο Κερατέας τύπου Β’ Α) χώροι στεγασμένοι 2,56 €/m2

Β) χώροι μη στεγασμένοι 1,54 €/m2.

Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στεγασμένα ή μη, υπολογίζεται η συνολικά χρησιμοποιούμενη

ή δυνάμει να χρησιμοποιηθεί επιφάνεια.

Δεδομένης της ανάγκης για την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας και στις εκτός σχεδίου

περιοχές και την πραγματική παροχή των σχετικών υπηρεσιών από το Δήμο Λαυρεωτικής, το τέλος

επιβάλλεται και στα ακίνητα που βρίσκονται σε αυτές (ΣτΕ 2806/94, ΣτΕ 1012/2002)

Σύμφωνα με τους ανωτέρω καθοριζόμενους συντελεστές και το σύνολο των τ.μ. που κοινοποιούνται

στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η πρόβλεψη των εσόδων για το 2023 έχει ως
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ακολούθως:

Κατηγορία χρήσης Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ. Προβλεπόμενα
Έσοδα

Οικιακή χρήση 2.092.807,00 1,44 3.013.642,08€

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 605.587,00 2,56 1.550.302,72€

Σύνολο 4.563.944,80€

Ωστόσο συνυπολογίζοντας και άλλους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας

και ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2023, αναμένεται να ανέλθει

στο ύψος των  11.293.500,20 €

· ΚΑΕ 0311.001: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 4.119.600,00 €

Σημείωση: Στα ανωτέρω έσοδα συνυπολογίζονται και τα προβλεπόμενα έσοδα από τη ΔΕΗ/ΑΗΣ

ύψους  569.600,00 € με συντελεστή 5,03 € / τ.μ.)

· ΚΑΕ 0311.002: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από Μαρίνα: 5.000,00 €

· ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από παρελθόντα

έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 1.250.000,00 €

Σημείωση: Τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών, αναμένεται να είναι αυξημένα και να

διαμορφωθούν περίπου σε αυτό το ύψος, καθώς συνεχίζουν να εισπράττονται ποσά

αναδρομικών οφειλών από τη διόρθωση των τ.μ. των δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί βάσει

των διατάξεων των Ν.4647/19 και του Ν.4830/21.

· KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 5.068.879,05€

· ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2022: 850.021,15€

2. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2023

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον ακόλουθο

πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και

φωτισμού και απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας:

ΚΑΔ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
 20-6011.001  Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 914.000,00 €

 20-6012.
 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 141.600,00 €

 20-6021.001  Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 79.500,00 €

 20-6022.
 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.800,00 €

 20-6041.001  Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 174.795,00 €
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 20-6042.
 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 8.160,00 €

 20-6051.001  Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 15.200,00 €
 20-6051.002  Εργοδοτικές εισφορές  ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 42.200,00 €
 20-6051.005  Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 28.400,00 €
 20-6051.006  Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 108.600,00 €
 20-6052.001  Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ   με σύμβαση αορίστου χρόνου 21.900,00 €
 20-6054.001  Εργοδοτ.εισφορές εκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ 49.424,64 €
 20-6056.001  Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 47.383,78 €

 20-6061.
 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού) 12.400,00 €

 20-6063.
 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού
κ.λ.π.) 5.000,00 €

20-6117.012 Υπηρεσίες διαχείρισης ανάμεικτων φυτικών αποβλήτων 100.000,00 €
 20-6151.001  Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ από είσπραξη τελών φόρων κ.λ.π 200.000,00 €

 20-6211.
 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 825.000,00 €

 20-6232.002
 Μίσ0ωμα κτηρίου  με αύλειο χώρο για φιλοξενία κέντρου
ανακύκλωσης 10.567,20 €

 20-6233.002  Μίσθωση μηχανημάτων έργων 37.200,00 €

 20-6236.001

 Παροχή υπηρ.μίσθωσης ανοιχτών απορριματοκιβωτίων για
συλλογή &μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε
αδειοδ.πάροχο 24.800,00 €

 20-6253.  Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 25.000,00 €
 20-6262.001  Εργασίες καθαρισμού ενότητας Κερατέας 37.200,00 €
 20-6262.002  Εργασίες καθαρισμού ενότητας Λαυρίου 37.200,00 €
 20-6262.003  Εργασίες καθαρισμού ενότητας Αγ.Κων/νου 37.200,00 €

 20-6262.007
 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων
ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Λαυρίου 24.800,00 €

 20-6262.008
 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων
ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Κερατέας 24.800,00 €

 20-6262.009
 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων
ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου 5.000,00 €

 20-6263.001  Συντήρηση μεταφορικών μέσων 330.000,00 €
 20-6263.002  Συντήρηση ελαστικών 37.200,00 €
 20-6263.003  Έλεγχος οχημάτων ΚΤΕΟ 3.000,00 €
 20-6264.001  Συντήρηση επισκευή λοιπών μηχανημάτων 24.800,00 €
 20-6265.001  Επισκευή -συντήρηση κάδων 24.800,00 €
 20-6274.001  Δαπάνες Καθαρισμού εσωτερικών χώρων δημ. Κτιρίων 24.800,00 €
 20-6275.002  Δαπάνες καθαρισμού δημοτικών αφοδευτηρίων 14.500,00 €

 20-6277.003
Ανάθεση υπηρεσιών παραλαβής & τελικής διάθεσης αποβλήτων
εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 24.800,00 €

 20-6322.  Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 12.000,00 €
 20-6323.  Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 7.000,00 €

 20-6411.
 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα,
λιπαντικά, διόδια κλπ) 25.000,00 €

 20-6422.  Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 €
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 20-6633.  Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 24.800,00 €

 20-6641.
 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων 856.000,00 €

 20-6671.  Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.000,00 €
 20-6681.  Υλικά φαρμακείου 500,00 €

 20-6721.001
 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για
απορρίμματα 730.000,00 €

 20-7131.009  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 90.000,00 €
 20-7131.023  Προμήθεια συσωρευτών οχημάτων 8.000,00 €
 20-7131.  Προμ.φωτισ. σωμάτων LED 37.200,00 €
 20-7135.001  Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά-Λαυρίου 12.500,00 €
 20-7135.006  Λοιπός εξοπλισμός 4.000,00 €
 20-7135.007  Προμήθεια κάδων Δ.Ε. Κερατέας 24.800,00 €
 20-7135.008  Προμήθεια κάδων Δ.Ε. Λαυρίου 24.800,00 €
 20-7135.010  Προμήθεια τροχών & καπακιών κάδων απορ/των 3.500,00 €
 20-7135.014  Λοιπός εξοπλισμός ελαστικά Κερατέα 12.500,00 €

 20-7321.002
 Φωταγώγηση δημοτικών κτιρίων - Επέκταση Δικτύου
ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε.Κερατέας. 7.000,00 €

 20-7321.003  Φωταγ.δημ.κτιρ.- Επέκτ.δικτ.ηλεκτροφ.Δ.Ε. Λαυρίου 15.000,00 €
 20-7321.004  Φωταγ.δημ.κτιρ.- Επέκτ.δικτ.ηλεκτροφ.Τ.Κ. Αγ. Κων. 4.000,00 €
 20-8111.  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 25.450,00 €
 20-8113.  Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 35.430,00 €
 20-8116.  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 151.864,92 €
 20-8121.001  Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 135.266,31 €
 20-8511.  Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 5.031.698,33 €
 Τόκοι και χρεολύσιο δανείο LED 479.660,02 €

 ΣΥΝΟΛΟ 11.293.500,20 €

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και

ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των  11.293.500,20

ευρώ.

Στον κατωτέρω πίνακα αναφέρονται οι δαπάνες που δεν λαμβάνονται υπόψη στην ισοσκέλιση της

ανταποδοτικής υπηρεσίας, καθώς θα πληρωθούν από πόρους εκτός ανταποδοτικής υπηρεσίας και

χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

 ΚΑΔ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ

 20-6117.008
Συμβουλ. υπηρεσίες σχεδιασμού, εφαρμογής & υλοποίησης
προγρ. LIFE 12.400,00 €

 20-6277.004   Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς οργανικών απορριμ. LIFE 24.800,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 37.200,00 €

Συμπεράσματα:
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Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, για το οικονομικό έτος

2023, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 11.293.500,20 € ισοσκελίζουν με το σύνολο των

προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 11.293.500,20 € και

συνεπώς δεν δημιουργείται  ανάγκη αναπροσαρμογής των λοιπών καθορισμένων συντελεστών

των τελών καθαριότητας.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω η Οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την

αναπροσαρμογή των συντελεστών, ανά κατηγορία υπόχρεου, ως ακολούθως :

Κ α τ ηγ ο ρί ες

Γ ε ν ι κ ο ί  συ ν τ ε λε σ τ ές Σ υ ν τε λε σ τή ς

Οικιακή χρήση 1,44 € / τμ

Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 1,44 € / τμ

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 2,56 € / τμ

Ε ι δ ι κ ο ί  σ υν τ ε λ ε σ τέ ς  γ ι α  τη ν  ά σ κη ση  π άση ς

φ ύ σ ε ω ς  ο ι κ ον ο μ ι κ ή ς  δ ρ α σ τη ρ ι ό τ η τ α ς
Σ υ ν τε λε σ τή ς

Για καταστήματα πάσης φύσεως, πτηνοτροφικές &
κτηνοτροφικές μονάδες, μάνδρες οικοδομών, parking
σκαφών, επαγγελματικές αποθήκες, συνεργεία – πλυντήρια
αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, εργαστήρια
κατασκευών, τα γραφεία παροχής υπηρεσιών, κτήματα για
εκδηλώσεις, κινηματογράφους, κλπ.

Α) στεγασμένοι χώροι 2,56 € / τ.μ.

Β) μη στεγασμένοι χώροι 1,54 € / τ.μ.

Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις υψηλής, μέσης και
χαμηλής όχλησης supermarkets, ΔΕΗ / ΑΗΣ,ΑΔΜΗΕ,
πολυκαταστήματα, φυτώρια, τράπεζες, κεραίες κινητής
τηλεφωνίας και ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ξενοδοχειακές
μονάδες, τουριστικά καταλύματα, camping, κατασκηνώσεις,
κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του δημοσίου και του
ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΟΛΛ,  ΟΤΕ,  ΔΕΗ,  ΙΚΑ,  ΚΕΝΤΡΟ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΤΕΛΩΝΕΙΟ, ΟΑΕΔ,
κλπ.), κλπ.

Α) χώροι στεγασμένοι: μέχρι 6.000

τ.μ. 5,03 €/m2,

από 6.001 τ.μ. και άνω 3,02 €/m2.

Β) χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000

τ.μ. 5,03 €/m2,

από 6.001 τ.μ. και άνω 1,51 €/m2.

Κτήρια και γήπεδα ΑΠΕ 0,15 €/m2

Επιχειρηματικό πάρκο Κερατέας τύπου Β’ Α) χώροι στεγασμένοι 2,56 €/m2
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Β) χώροι μη στεγασμένοι 1,54 €/m2.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε από την

παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων

είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε

στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του

τέλους.

Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του

ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική

πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που

αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα

πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των

δαπανών με τα έσοδα.

Επίσης,  σύμφωνα με το άρθρο 11  του Ν.4623/19,  ο κατά την παράγραφο 3  του άρθρου 65  του

Ν.3852/10 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το

σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και

κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται

από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες

παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη

θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του

δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων

μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους

προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των

παρόντων.

3. Απαλλασσόμενες κατηγορίες

Υπενθυμίζουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/16-

06-2005 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 222 του Ν.4555/18 και το άρθρο 103 του Ν.4604/19, η

οποία ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας των ακινήτων, στα

οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή

του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται

να χρησιμοποιηθούν (ισχύει και για ακίνητα τα οποία δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ). Πρόκειται για

κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται,

δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο

τρόπο.
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Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3

του άρθρου 13 του Ν.4368/16 και το άρθρο 12 του Ν.4558/18, με απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή

η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους,  τα άτομα με

αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια

ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς

και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/16. Με

την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης

ή απαλλαγής.  Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του

πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την

κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες

διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων

και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης

εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των

αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα

πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης

φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης,

διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι

αφορολόγητα.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 118/2021  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εξακολουθούν να  ισχύουν

οι εξής απαλλαγές / μειώσεις:

1. Άποροι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας – πρόνοιας – απορίας, μείωση 50%.

2. Τρίτεκνες οικογένειες (εφόσον εξομοιώνονται με τις πολύτεκνες σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 6 του Ν.3454/2006) με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 ευρώ, μείωση 50%

3. Πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000,00 ευρώ, μείωση 50%

 4. Μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ, μείωση 50%

5. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 80% και εισόδημα έως

12.000,00, μείωση 50%

6. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, μείωση 100%.

Το μέτρο της μείωσης των ανταποδοτικών τελών εφαρμόζεται για μία μόνο κατοικία, ήτοι την κύρια

κατοικία, η οποία θα πρέπει να είναι αυστηρά και περιοριστικά είτε ιδιόκτητη είτε δωρεάν

παραχωρημένη είτε μισθωμένη.

 Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από

το νόμο».

Καλείται η  Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει για  τη διατήρηση των ανωτέρω απαλλαγών /
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μειώσεων από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις ευπαθείς ομάδες, με την κατάθεση

των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται από το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων της

Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Λαυρεωτικής.»

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 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Αρχιτεκτονική της

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως έχει

αντικατασταθεί και ισχύει.

- Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και

άλλα επείγοντα ζητήματα»

- Τις διατάξεις των άρθρων 21  και 22  του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.Δ.  (171 Α )

«Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- Τις διατάξεις του Ν.1080/1980 (246 Α ),

- Το γεγονός ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής αποδεδειγμένα παρέχει ανταποδοτικές υπηρεσίες

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και στις εκτός σχεδίου περιοχές και για το λόγο αυτόν δεν

υπάρχει κανένας διαχωρισμός στα ακίνητα, είτε εντός είτε εκτός σχεδίου πόλεως, ως προς την

επιβολή και την είσπραξη των τελών,

- Τις αποφάσεις 2806/1994 και 1012/2002 του Συμβουλίου της Επικρατείας

- Την υπ’ αριθμ.118/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής,

- Την από 26.09.2022 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

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής:

Α. Τη ΜΗ αναπροσαρμογή των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου

Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2023 και τη διατήρηση αυτών στο ύψος που έχουν καθορισθεί

για το οικονομικό έτος 2022.

 Συγκεκριμένα:

Κ α τ ηγ ο ρί ες

Γ ε ν ι κ ο ί  συ ν τ ε λε σ τ ές Σ υ ν τε λε σ τή ς

Οικιακή χρήση 1,44 € / τμ
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Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 1,44 € / τμ

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 2,56 € / τμ

Ε ι δ ι κ ο ί  σ υν τ ε λ ε σ τέ ς  γ ι α  τη ν  ά σ κη ση  π άση ς

φ ύ σ ε ω ς  ο ι κ ον ο μ ι κ ή ς  δ ρ α σ τη ρ ι ό τ η τ α ς
Σ υ ν τε λε σ τή ς

Για καταστήματα πάσης φύσεως, πτηνοτροφικές &
κτηνοτροφικές μονάδες, μάνδρες οικοδομών, parking
σκαφών, επαγγελματικές αποθήκες, συνεργεία – πλυντήρια
αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, εργαστήρια
κατασκευών, τα γραφεία παροχής υπηρεσιών, κτήματα για
εκδηλώσεις, κινηματογράφους, κλπ.

Α) στεγασμένοι χώροι 2,56 € / τ.μ.

Β) μη στεγασμένοι χώροι 1,54 € / τ.μ.

Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις υψηλής, μέσης και
χαμηλής όχλησης supermarkets, ΔΕΗ / ΑΗΣ,ΑΔΜΗΕ,
πολυκαταστήματα, φυτώρια, τράπεζες, κεραίες κινητής
τηλεφωνίας και ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ξενοδοχειακές
μονάδες, τουριστικά καταλύματα, camping, κατασκηνώσεις,
κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του δημοσίου και του
ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΟΛΛ,  ΟΤΕ,  ΔΕΗ,  ΙΚΑ,  ΚΕΝΤΡΟ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΤΕΛΩΝΕΙΟ, ΟΑΕΔ,
κλπ.), κλπ.

Α) χώροι στεγασμένοι: μέχρι 6.000

τ.μ. 5,03 €/m2,

από 6.001 τ.μ. και άνω 3,02 €/m2.

Β) χώροι μη στεγασμένοι μέχρι 6.000

τ.μ. 5,03 €/m2,

από 6.001 τ.μ. και άνω 1,51 €/m2.

Κτήρια και γήπεδα ΑΠΕ 0,15 €/m2

Επιχειρηματικό πάρκο Κερατέας τύπου Β’ Α) χώροι στεγασμένοι 2,56 €/m2

Β) χώροι μη στεγασμένοι 1,54 €/m2.

Ο κοινός συντελεστής που θα δοθεί στη ΔΕΗ είναι:

1. για οικιακή χρήση και κοινωφελή, μη κερδοσκοπική και φιλανθρωπική χρήση: 1,44€/m2 και

2. για όλες τις άλλες κατηγορίες 2,56€/m2.

Β. Την απαλλαγή -   μείωση από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις κατωτέρω

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

1. Άποροι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας – πρόνοιας – απορίας, μείωση 50%.

2. Τρίτεκνες οικογένειες (εφόσον εξομοιώνονται με τις πολύτεκνες σύμφωνα με τις διατάξεις του
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άρθρου 6 του Ν.3454/2006) με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 ευρώ, μείωση 50%

3. Πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000,00 ευρώ, μείωση 50%

 4. Μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ, μείωση 50%

5.  Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)  με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 80% και εισόδημα έως

12.000,00, μείωση 50%

6. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, μείωση 100%.

Το μέτρο της μείωσης των ανταποδοτικών τελών εφαρμόζεται για μία μόνο κατοικία, ήτοι την κύρια

κατοικία, η οποία θα πρέπει να είναι αυστηρά και περιοριστικά είτε ιδιόκτητη είτε δωρεάν

παραχωρημένη είτε μισθωμένη.

 Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται

από το νόμο.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων Λαυρεωτικής

έτους 2023 και τρόπου καταβολής αυτών

Αρ. Απόφ.: 283/2022

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  22ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «καθορισμού συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων Λαυρεωτικής έτους 2023 και

τρόπου καταβολής αυτών», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 26.09.2022

εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σύμφωνα µε το άρθρο 13 του Β∆ της 24/9 - 20/10/ 58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο

3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε µε το αρ.  16 Ν.1828/89 και την παρ.  2 του άρθρου 16 του Ν.

3254/2004, ‘’το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων ορίζεται ετήσιο δι' αποφάσεως του Δημοτικού

Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της

πόλεως ή του χωριού εις την οποία κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος.’’

Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, µε την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που

αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣΤΕ 140/89 ΔιΔικ 1990 σελ

1228,  Τρ ΔΠρβόλου 506/1998  ΔιΔικ 1999  (σελ 509)  και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή

Ανειδίκευτων εσόδων (Εγκ. Υπ.Εσ. 31727/13-4-1978).

Για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή του τέλους, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να

λαμβάνει υπόψη του, αφ’ ενός µεν το όφελος που έχουν κατά περίπτωση όσοι χρησιμοποιούν

κοινόχρηστο χώρο, αφ’ ετέρου δε το βαθμό μεταβολής των οικονομικών συνθηκών κατά το χρονικό

διάστημα που παρήλθε από την έκδοση της αμέσως προηγούμενης απόφασης.
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Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν

οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με

απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο».

Επιπροσθέτως για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από περίπτερα σύμφωνα με το Ν. 4093/2012,

(Φ.Ε.Κ. 222/Α/12-11-2012), στην παράγραφο ΣΤ.2 περίπτωση 5, ορίζετε ότι από 1/1/2014 οι

δικαιούχοι εκμετάλλευσης ενός περιπτέρου, εκτός από τον χώρο που καταλαμβάνουν τα λειτουργικά

στοιχεία του περιπτέρου, (ψυγεία, σταντ κ.τ.λ.), υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους και για

τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου.

Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπουν ότι σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος

καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε με ισόποση εγγυητική επιστολή της οποίας ο τύπος  θα καθορίζεται

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο προ της παράδοσης

της άδειας χρήσης αναγραφόμενου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης ή της

εγγυητικής επιστολής.

Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,  σύμφωνα με την παρ.  1  του άρθρου 50  του

Ν.4257/2014, ‘’…μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε

ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον

υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της

χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα

τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού.

Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών,

αναγραφόμενης επί αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που

καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και

των προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των

δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και

αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις

δεν επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται

από το δήμο, αναγραφόμενων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης.’’

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως ισχύει μετά την

τροποποίησή του από το άρθρο 40 του Ν.4735/20 και του άρθρου 11 του Ν.4623/2019, η Οικονομική

Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών

αποφάσεων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι σχετικές με την επιβολή τελών, δικαιωμάτων

και εισφορών.

Οι ισχύοντες συντελεστές,  έτους 2022,  καθορίστηκαν,  µε την υπ΄ αριθμ.  115/2021  απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου ανά κατηγορία, ως εξής:
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Ι. 1) Για την κατάληψη πεζοδρομίων, πλατειών ή κοινοχρήστων χώρων, για την έκθεση

εμπορευμάτων ή τραπεζοκαθισμάτων, οι συντελεστές είναι:

Α ζώνη = 16,00 €/τ.μ. ετησίως

Β ζώνη = 12,00 €/τ.μ. ετησίως

2) Για την κατάληψη πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά ή εργοτάξια Α και Β ζώνης 10,00 €/τ.μ.

μηνιαίως.

3) Για την κάλυψη πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων κατά τις θρησκευτικές πανηγύρεις:

α) Για το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας: 10,00 €/τ.μ. για 3 ημέρες.

     β) Για τις λοιπές πανηγύρεις: 20,00 € ημερησίως.

    γ) Για κατάληψη από μηχανικά παιχνίδια, λούνα παρκ, κ.λ.π., από 0,50€/τ.μ. ή 2,00 € ανά

θέση (εκάστη θέση είναι 4 μέτρα) ημερησίως, για όλες τις πανηγύρεις του Δήμου ενιαία.

4) Για τον επιπλέον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνουν τα περίπτερα εκτός των τ.μ. που

δικαιούνται από την άδειά τους:

 α) Για τα περίπτερα της πόλης (συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου): 32,00 €/τ.μ.

ετησίως.

β) Για τα περίπτερα εκτός της πόλης: σε 17,00 €/τ.μ. ετησίως.

5) Για την χρήση του υπεδάφους: 28,00 € το κ.μ./ετησίως.

6) Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους πωλητές εποχιακών φρούτων και

λαχανικών ως και καντίνες το τέλος έχει οριστεί σε 16,00 € /τ.μ. ετησίως ανεξαρτήτως από την χρονική

διάρκεια κατάληψης.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

1.500,00 ευρώ ετησίως για κάθε μία από τις παρακάτω παραχωρημένες θέσεις στάθμευσης σε

τράπεζες και 700,00 ευρώ ετησίως για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1. Τράπεζα «EUROBANK» Λεωφόρος Αθ. Λαυρίου 1

2. Τράπεζα «ALPHA BANK» Μουσουργού &

Μητροπούλου

1

3. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Λεωφ. Αθηνών 8 1

4. Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ» Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1

5. Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» Λιμάνι Λαυρίου 1
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Λεωφ. Λαυρίου & Περικλέους 1

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ

3.000,00 ευρώ /τεμ. ετησίως για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από αυτόματες ταμειολογιστικές

μηχανές (ΑΤΜ) τραπεζών για συναλλαγές κοινού

28,00 ευρώ ετησίως ανά κυβικό μέτρο για τη χρήση υπεδάφους από δεξαμενές υγρών καυσίμων

των πρατηρίων

Για χρήση κοινοχρήστων χώρων που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύει η

προγενέστερη υπ. αριθμ. 328/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΙΙ. Ορίζονται οι ζώνες Α και Β του Δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως:

Η Α ζώνη περιλαμβάνει τις εξής περιοχές του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής:  Κέντρο της πόλης που

περικλείεται από τις οδούς Αθηνών-Λαυρίου, Στράβωνος, Φ. Νέγρη μέχρι και το λιμάνι. Επίσης, τις

περιοχές Πουνταζέζα, Λιμάνι Πασά, Σούνιο, Λεγραινά.

Η Β ζώνη περιλαμβάνει τις εξής συνοικίες του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής: Νυχτοχώρι, Αγία

Παρασκευή, Νεάπολη, Άγιος Ανδρέας, Κυπριανός, Σαντορινέϊκα, Ευαγγελίστρια, Καβοδόκανος,

Θορικό, Εργατικές Κατοικίες, Άγιο Γεράσιμο, καθώς και ολόκληρη τη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας

(πόλη και οικισμούς) και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.

Για τον τρόπο καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022 ισχύουν τα αναφερόμενα

στην  υπ’ αριθμ. 115/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,  ως εξής:

Η καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων για το σύνολο της οφειλής να πραγματοποιείται

σε ισόποσες δόσεις, χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον

υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του τέλους. Η  εξόφληση

του υπολειπόμενου ποσού θα γίνει σε τέσσερις (4) μηνιαίες ισόποσες δόσεις και όχι πέραν του

οικονομικού έτους που αφορά η άδεια. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω,

η άδεια θεωρείται από το Δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων

είσπραξης. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται

αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του

κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισήγηση σας προς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου

μας για τη λήψη σχετικής απόφασης ‘’α) Καθορισμού συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2023 καθώς και β) του τρόπου καταβολής αυτών’’».
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Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω,  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

- το άρθρο 13 του Β∆ της 24/9 - 20/10/ 58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80

και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν.1828/89 και την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004

- το άρθρο 11 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α  134/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,

διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»)

- την υπ’ αριθμ.115/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

- την από 26.09.2022 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

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο,  τη ΜΗ αναπροσαρμογή των συντελεστών τελών

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2023 και τη διατήρηση αυτών όπως

καθορίστηκαν για το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1152021 Απόφαση Δημοτικού

Συμβουλίου Λαυρεωτικής.

Ι. 1) Για την κατάληψη πεζοδρομίων, πλατειών ή κοινοχρήστων χώρων, για την έκθεση

εμπορευμάτων ή τραπεζοκαθισμάτων, οι συντελεστές είναι:

Α ζώνη = 16,00 €/τ.μ. ετησίως

Β ζώνη = 12,00 €/τ.μ. ετησίως

7) Για την κατάληψη πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά ή εργοτάξια Α και Β ζώνης 10,00  €/τ.μ.

μηνιαίως.

8) Για την κάλυψη πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων κατά τις θρησκευτικές πανηγύρεις:  α)

Για το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας: 10,00 €/τ.μ. για 3 ημέρες.

     β) Για τις λοιπές πανηγύρεις: 20,00 € ημερησίως.

    γ) Για κατάληψη από μηχανικά παιχνίδια, λούνα παρκ, κ.λ.π., από 0,50€/τ.μ. ή 2,00 € ανά

θέση (εκάστη θέση είναι 4 μέτρα) ημερησίως, για όλες τις πανηγύρεις του Δήμου ενιαία.

9) Για τον επιπλέον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνουν τα περίπτερα εκτός των τ.μ. που

δικαιούνται από την άδειά τους:

 α) Για τα περίπτερα της πόλης (συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου): 32,00 €/τ.μ.

ετησίως.

β) Για τα περίπτερα εκτός της πόλης: σε 17,00 €/τ.μ. ετησίως.

10) Για την χρήση του υπεδάφους: 28,00 € το κ.μ./ετησίως.
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11) Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους πωλητές εποχιακών φρούτων και

λαχανικών ως και καντίνες το τέλος έχει οριστεί σε 16,00 € /τ.μ. ετησίως ανεξαρτήτως από την

χρονική διάρκεια κατάληψης.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

1.500,00 ευρώ ετησίως για κάθε μία από τις παρακάτω παραχωρημένες θέσεις στάθμευσης σε

τράπεζες και 700,00 ευρώ ετησίως για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1. Τράπεζα «EUROBANK» Λεωφόρος Αθ. Λαυρίου 1

2. Τράπεζα «ALPHA BANK» Μουσουργού &

Μητροπούλου

1

3. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Λεωφ. Αθηνών 8 1

4. Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ» Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1

5. Τράπεζα «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» Λιμάνι Λαυρίου 1

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Λεωφ. Λαυρίου & Περικλέους 1

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ

3.000,00 ευρώ /τεμ. ετησίως για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από αυτόματες ταμειολογιστικές

μηχανές (ΑΤΜ) τραπεζών για συναλλαγές κοινού

28,00 ευρώ ετησίως ανά κυβικό μέτρο για τη χρήση υπεδάφους από δεξαμενές υγρών καυσίμων

των πρατηρίων

Για χρήση κοινοχρήστων χώρων που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύει η

προγενέστερη υπ. αριθμ. 328/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΙΙ. Ορίζονται οι ζώνες Α και Β του Δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως:

Η Α ζώνη περιλαμβάνει τις εξής περιοχές του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής:  Κέντρο της πόλης που

περικλείεται από τις οδούς Αθηνών-Λαυρίου, Στράβωνος, Φ. Νέγρη μέχρι και το λιμάνι. Επίσης, τις

περιοχές Πουνταζέζα, Λιμάνι Πασά, Σούνιο, Λεγραινά.
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Η Β ζώνη περιλαμβάνει τις εξής συνοικίες του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής: Νυχτοχώρι, Αγία

Παρασκευή, Νεάπολη, Άγιος Ανδρέας, Κυπριανός, Σαντορινέϊκα, Ευαγγελίστρια, Καβοδόκανος,

Θορικό, Εργατικές Κατοικίες, Άγιο Γεράσιμο, καθώς και ολόκληρη τη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας

(πόλη και οικισμούς) και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.

Για τον τρόπο καταβολής των τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2023 ισχύουν τα εξής:

Η καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων για το σύνολο της οφειλής να πραγματοποιείται σε

ισόποσες δόσεις, χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο,

προ της παράδοσης της άδειας, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του τέλους.

Η εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού θα γίνει σε τέσσερις (4)  μηνιαίες ισόποσες δόσεις και όχι

πέραν του οικονομικού έτους που αφορά η άδεια. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων

ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το Δήμο, αναγραφόμενων επί αυτής των αριθμών των σχετικών

γραμματίων είσπραξης.  Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων

συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και

αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες

δόσεις δεν επιστρέφονται.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,

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

ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα

Αρ. Απόφ.: 284/2022

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 23ο 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/28.09.2022

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 αριθμό πρωτοκόλλου 58697/8.9.2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών,

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

δαπανών

2. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 63358/2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που

αφορά τη συμπληρωματική κατανομή  από τους ΚΑΠ ποσού 28.435,00€ για την κάλυψη λειτουργικών

δαπανών των σχολείων.

3. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 63389/2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που

αφορά τη συμπληρωματική κατανομή από τους ΚΑΠ ποσού 101.375,44€  για την κάλυψη

λειτουργικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων επενδυτικών τους δραστηριοτήτων

4. Της  με αριθμό πρωτοκόλλου 64065/2022 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, που

αφορά την   κατανομή  από τους ΚΑΠ ποσού 51.330,00€ για την κάλυψη δαπανών υλοποίησης 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 28.09.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

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

1. Την αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου 58697/2022 απόφασης του Υπουργείου

Εσωτερικών, που αφορά την   Θ’ απόδοση  εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 233.163,52€ για την κάλυψη

λειτουργικών δαπανών

2. Την αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου 63358/2022 απόφασης του Υπουργείου

Εσωτερικών, που αφορά τη  συμπληρωματική κατανομή  από τους ΚΑΠ ποσού 28.435,00€ για την

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

3. Την αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου 63389/2022 απόφασης του Υπουργείου

Εσωτερικών, που αφορά τη συμπληρωματική κατανομή από τους ΚΑΠ ποσού 101.375,44€ για την

κάλυψη λειτουργικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων επενδυτικών τους δραστηριοτήτων

4. Την αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου 64065/2022 απόφασης του Υπουργείου

Εσωτερικών, που αφορά την   κατανομή  από τους ΚΑΠ ποσού 51.330,00€ για την κάλυψη δαπανών

υλοποίησης έργων και επενδυτικών  δραστηριοτήτων.

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 231Α/2022 που εκδόθηκε

με την υπ’ αριθμ.185/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Απόφ.: 285/2022

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 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί

«απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 231Α/2022 που εκδόθηκε με την

υπ’ αριθμ.185/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 16406/28.09.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω:

«Με την υπ’ αριθμ.185/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 14.000,00 ευρώ

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

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

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

Δήμου Λαυρεωτικής.

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

προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου, Κωνσταντίνος Καραμπάτσος.

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

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

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 14.000,00 ευρώ.
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Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου

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

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

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

Β.Δ/τος

- την υπ’ αριθμ.185/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16406/28.09.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 231Α/2022, το οποίο

εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.185/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έτσι όπως υποβλήθηκε από

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

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνο Καραμπάτσο, από υπόλογο του

ποσού που του είχε διατεθεί για την κάλυψη των δαπανών διέλευσης των διοδίων της Αττικής Οδού

για τα απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα του Δήμου Λαυρεωτικής.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 286/2022

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 25ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης 4ης 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.
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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

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…».
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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.

Με την υπ’ αριθμ.202/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε

η 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2022.

Με την υπ’ αριθμ. 73/2022 απόφασή του, το  Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

εισηγείται την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους

2022 για τους εξής λόγους:

«…….Α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Α. 1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο.Α.Ε.Δ. Προγράμματος απασχόλησης ατόμων ηλικίας 55-67 ετών

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων του Ν.Π.Δ.Δ. αναμένεται η πρόσληψη 10 ατόμων

εντός μηνός Οκτωβρίου μέσω του προγράμματος απασχόλησης ατόμων ηλικίας 55-67 ετών του

Ο.Α.Ε.Δ. Το ανωτέρω πρόγραμμα επιχορηγεί το 75% των μισθοδοσιών των απασχολούμενων ατόμων.

Ως αποτέλεσμα και σύμφωνα με την Δημιουργία του Κ.Α.Δ. 15-6041.005 οι τακτικές αποδοχές των

νέων μισθοδοτούμενων αναμένεται να ανέλθουν στο ύψους των 26.400,00 €, ενώ οι εργοδοτικές τους

εισφορές στο ύψος των 7.500,00 € με αντίστοιχη αύξηση του Κ.Α.Δ. 15-6054.005.

Ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό εσόδων σύμφωνα με

των κάτωθι πίνακα:

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε.: Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο

«ΚΕΦΑΛΟΣ» από το πρόγραμμα «Πρόγραμμα απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-

67 ετών» του Ο.Α.Ε.Δ. από το οποίο ο Οργανισμός θα λάβει το 75% του κόστους μισθοδοσίας του

απασχολούμενου προσωπικού με ανώτατο ύψος το ποσό των 750,00 ανά άτομο.

Κατά συνέπεια :

Κ.Α.Δ. 15.6041.005 με αύξηση του Κωδικού    26.400,00 €

Κ.Α.Δ. 15.6054.005 με αύξηση του Κωδικού    7.500,00 €

Σύνολο :                                                        33.900,00 €

Επί 75% :                                                     25.425,00 €
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Το ανώτατο ποσό που δύναται να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό εσόδων ανέρχεται στο ύψος των

22.500,00 € (10 νέες προσλήψεις x 750,00 € επιχορήγηση ανά άτομο x 3 μήνες)

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Προτεινόμενη
Μεταβολή Διαμορφωθέντα

1219.002

Επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ στα
πλαίσια του προγράμματος
απασχόλησης ατόμων ηλικίας 55-67
ετών

99.691,01 € 22.500,00 € 122.191,01 €

Σύνολο 22.500,00 €

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

ΕΥΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Β.1. Ως προς τα έξοδα

Κ.Α.Δ. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Προτεινόμενη
Μεταβολή Διαμορφωθέντα

15-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 64.000,00 € 800,00 € 64.800,00 €

15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
αορίστου χρόνου 128.000,00 € -5.000,00 € 123.000,00 €

15-6041.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
ορισμένου χρόνου 200.027,65 € 30.000,00 € 230.027,65 €

15-6041.002 Τακτικές αποδοχές εκτάκ. πρόγραμ.
Βοήθεια σπίτι 64.000,00 € 1.100,00 € 65.100,00 €

15-6041.005 Τακτικές αποδοχές Προγράμματος ΟΑΕΔ
55-67 0,00 € 32.400,00 € 32.400,00 €

15-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 34.200,00 € -3.500,00 € 30.700,00 €

15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ αορίστου
χρόνου 32.000,00 € -1.300,00 € 30.700,00 €

15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ορισμένου
χρόνου 34.000,00 € 400,00 € 34.400,00 €

15-6054.003 Εργοδ. Εισφ.εκτάκτων για
Πρόγρ.Βοήθεια στο σπίτι 15.500,00 € 600,00 € 16.100,00 €

15-6054.005 Εργοδ. Εισφ.εκτάκτων για Πρόγ Απασχ.
ηλικίας 55-67 22.907,35 € 14.300,00 € 37.207,35 €

15-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 2.000,00 € 1.250,00 € 3.250,00 €

60-6011.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)

83.000,00 € 1.600,00 € 84.600,00 €

60-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλ.
Παιδικών Σταθμών 211.480,00 € -38.790,00 € 172.690,00 €

60-6041.002 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων
υπαλλήλων ΚΗΦΗ 73.500,00 € 50,00 € 73.550,00 €

60-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου
προσωπικού προγράμματος παιδικών
Σταθμών

47.000,00 € -3.982,50 € 43.017,50 €

60-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων
υπαλλήλων για το πρόγραμμα ΚΗΦΗ 18.600,00 € 250,00 € 18.850,00 €
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15-6413.001
Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ & νηπίων που
φιλοξενούνται στους σταθμούς του
Ν.Π.Δ.Δ.

5.500,00 € 3.000,00 € 8.500,00 €

15-6117.009 Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών 1.500,00 € -1.500,00 € 0,00 €

15-6117.010 Αμοιβή ηλεκτρολόγου για πιστοποίηση 2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 €

15-6117.011 Διαχειριστική Επάρκεια 1.000,00 € 1.000,00 €

15-6117.012 Υποστήριξη Ιστοσελίδας ΝΠΔΔ 2.500,00 € -2.000,00 € 500,00 €

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

14.000,00 € -300,00 € 13.700,00 €

15-6265.002 Συντήρηση και επισκευή υπολογιστών
και λοιπών περιφερειακών συσκευών 1.100,00 € 500,00 € 1.600,00 €

15-6462.003 Δημοσίευση προκηρύξεων Παιδικών
σταθμών 800,00 € 400,00 € 1.200,00 €

15-6471.004 Δαπάνη διαμονής μελών των ΚΑΠΗ σε
εκδρομές 500,00 € 9.500,00 € 10.000,00 €

15-6473.001 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων 3.800,00 € 1.000,00 € 4.800,00 €

15-6473.002 Έξοδα οργάνωσης κοι.δραστ. Για
Παιδικούς Σταθμούς 3.000,00 € 3.500,00 € 6.500,00 €

15-6481.002 Έξοδα τροφείων παιδικού Σταθμού ΔΕ
Κερατέας 27.683,68 € -4.000,00 € 23.683,68 €

15-6481.003 Έξοδα τροφείων παιδικού Σταθμού Δ.Ε.
Λαυρίου 37.595,38 € -6.000,00 € 31.595,38 €

15-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 €

15-6621.001 Είδη κλινοστρωμνών για Παιδικούς
Σταθμούς 500,00 € -500,00 € 0,00 €

15-6661.003 Υλικά συτηρ. και επισκ.κτιρίων Παιδικών
Σταθμών 8.000,00 € 1.000,00 € 9.000,00 €

15-7133.001 Έπιπλα σκεύη 500,00 € 500,00 € 1.000,00 €

15-7134.001
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά

1.000,00 € 500,00 € 1.500,00 €

00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 500,00 € 500,00 € 1.000,00 €

15-7413.001 Εκπόνηση Μελέτης για ένταξη στο
πρόγραμμα Ηλέκτρα 20.000,00 € -16.277,50 € 3.722,50 €

15-6279 Λοιπές Δαπάνες για ύδρευση, άρδευση,
φωτισμό, καθαριότητα 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

Σύνολο 22.500,00 €

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

στο ποσό των 517,20 €…..»

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,
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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 Δήμου Λαυρεωτικής

- Την υπ’ αριθμ. 73/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τέταρτη (4η) 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

4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

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 1219.002 Επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ στα πλαίσια του 22.500,00 0,00
προγράμματος απασχόλησης ατόμων ηλικίας 55-67
 ετών

22.500,00

2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 2 0,00 00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 500,00

 3 0,00 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 800,00

 4 0,00 15-6041.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 30.000,00

 5 0,00 15-6041.002 Τακτικές αποδοχές εκτάκ. πρόγραμ. Βοήθεια σπίτι 1.100,00

 6 0,00 15-6041.005 Τακτικές αποδοχές Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67 32.400,00

 7 0,00 15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ορισμένου χρόνου 400,00

 8 0,00 15-6054.003 Εργοδ. Εισφ.εκτάκτων για Πρόγρ.Βοήθεια στο σπίτι 600,00

 9 0,00 15-6054.005 Εργοδ. Εισφ.εκτάκτων για Πρόγ Απασχ. ηλικίας 55-67 14.300,00
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 10 0,00 15-6117.011 Διαχειριστική επάρκεια ΝΠΔΔ 1.000,00

 11 0,00 15-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 1.250,00

 12 0,00 15-6265.002 Συντήρηση και επισκευή υπολογιστών και λοιπών περιφερειακών 500,00
συσκευών

 13 0,00 15-6279. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 1.500,00

 14 0,00 15-6413.001 Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ & νηπίων που φιλοξενούνται 3.000,00
στους σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ.

 15 0,00 15-6462.003 Δημοσίευση προκηρύξεων Παιδικών σταθμών 400,00

 16 0,00 15-6471.004 Δαπάνη διαμονής μελών των ΚΑΠΗ σε εκδρομές 9.500,00

 17 0,00 15-6473.001 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 1.000,00

 18 0,00 15-6473.002 Έξοδα οργάνωσης κοι.δραστ. Για Παιδικούς Σταθμούς 3.500,00

 19 0,00 15-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00

 20 0,00 15-6661.003 Υλικά συτηρ. και επισκ.κτιρίων Παιδικών Σταθμών 1.000,00

 21 0,00 60-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 1.600,00
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

 22 0,00 60-6041.002 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ΚΗΦΗ 50,00

 23 0,00 60-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων πρόγραμμα ΚΗΦΗ 250,00

 24 0,00 15-7133.001 Έπιπλα σκεύη 500,00

 25 0,00 15-7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 500,00
λογισμικά

107.650,00

3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
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 26 0,00 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου -5.000,00

 27 0,00 15-6051. Εργοδ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου -3.500,00

 28 0,00 15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ αορίστου χρόνου -1.300,00

 29 0,00 15-6117.009 Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών -1.500,00

 30 0,00 15-6117.010 Αμοιβή ηλεκτρολόγου για πιστοποίηση -2.000,00

 31 0,00 15-6117.012 Υποστήριξη Ιστοσελίδας ΝΠΔΔ -2.000,00

 32 0,00 15-6262.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην -300,00
κτιρίων έργων)

 33 0,00 15-6481.002 Έξοδα τροφείων παιδικού Σταθμού ΔΕ Κερατέας -4.000,00

 34 0,00 15-6481.003 Έξοδα τροφείων παιδικού Σταθμού Δ.Ε. Λαυρίου -6.000,00

 35 0,00 15-6621.001 Είδη κλινοστρωμνών για Παιδικούς Σταθμούς -500,00

 36 0,00 60-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλ. Παιδικών Σταθμών -38.790,00

 37 0,00 60-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου  προσωπικού προγράμματος -3.982,50
παιδικών Σταθμών

 38 0,00 15-7413.001 Εκπόνηση Μελέτης για ένταξη στο πρόγραμμα Ηλέκτρα -16.277,50

-85.150,00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ 22.500,00 22.500,00
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 517,20

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 517,20
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:
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 ΕΣΟΔΑ (+) : 22.500,00

 ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 107.650,00

 ΕΞΟΔΑ (-) : -85.150,00

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
 (+/-) :

ΤΕΛΙΚΟ 517,20
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Μετά την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης, το αποθεματικό του προϋπολογισμού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’, παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 517,20 ευρώ.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.  49/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για το έργο ‘’Ανάπλαση πεζοδρόμων εξυπηρέτησης

δομής μεταναστών (ΔΚ Λαυρεωτικής)’’

Αρ. Απόφ.: 287/2022

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 26ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης της υπ’  αριθμ.   49/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και

κατάρτιση όρων διαγωνισμού για το έργο ‘’Ανάπλαση πεζοδρόμων εξυπηρέτησης δομής μεταναστών

(ΔΚ Λαυρεωτικής)’’» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 147/08-03-2021 Πρόσκληση  του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

στα πλαίσια χρηματοδότησης έργων υποδομής για την στήριξη των τοπικών κοινωνιών που

επιβαρύνονται από την λειτουργία μονάδων φιλοξενίας

2. Την υπ’ αριθμ.108/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή

αιτήματος του Δήμου Λαυρεωτικής για χρηματοδότηση της πράξης «Ανάπλαση πεζόδρομων

Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής»

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 7749/14.05.2021 αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου Λαυρεωτικής

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 180152/11.08.2021 διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης

και Ασύλου έγκρισης χρηματοδότησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ» προϋπολογισμού 221.809,67 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με ποσό

80.000,00€

5. Το αριθμ. πρωτ: 16288/27.09.2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22REQ011337643

6. Την υπ’  αριθμ.49/2021  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ανάπλαση

πεζόδρομων εξυπηρέτησης δομής μεταναστών», προϋπολογισμού 221.809,67 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

7. Την εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 80.000,00 ευρώ στον ΚΑ δαπανών 64-7323.005 του

δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

8. Την αριθμ. πρωτ: 16640/30.09.2022 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής περί εγγραφής σχετικών πιστώσεων στο

δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023

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

με την τεχνική περιγραφή της αριθμ.49/2021  μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  ο

διαγωνισμός αφορά ανάπλαση πεζοδρόμων στο Λαύριο. Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει:

• Πλακόστρωση με βοτσαλόπλακες στον πεζόδρομο ανάμεσα στις οδούς Ματείδη και Αισωπίδου.
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• Πλακόστρωση με βοτσαλόπλακες στον πεζόδρομο ανάμεσα στις οδούς Αισωπίδου και

Κισσοπούλου.

• Διάστρωση με τσιμεντοκυβόλιθους στο τμήμα της οδού Μητροπούλου που περικλείεται από τους

παραπάνω πεζόδρομους.

Πρόκειται να τοποθετηθούν εσχάρες υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων οι οποίες θα συνδέονται με

τους αντίστοιχους αγωγούς που θα κατασκευαστούν κάτω από το κατάστρωμα της οδού και θα

πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή και σύνδεση δικτύου

οδοφωτισμού στους πεζοδρόμους.

Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να γίνουν είναι :

· Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων επιφάνειας 990m2

· Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων

· Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης

· Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων με θραυστο αμμοχάλικο, στρώσεις έδρασης και

εγκιβωτισμός των σωλήνων αποχέτευσης ομβρίων με άμμο λατομείου

· Τοποθέτηση πλακών και τσιμεντοκυβόλιθων

· Ασφαλτικές εργασίες

· Τοποθέτηση πίλαρ οδοφωτισμού

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 221.809,67 € και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 129.595,98 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 23.327,28 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 22.938,49€ που

αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστικά (Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών): 2.872,24 €

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 144,78€ σύμφωνα με το άρθρο 153

του ν. 4412/2016.

Τέλος, προβλέπεται Φ.Π.Α. 24% 42.930,90 €

CPV: 45431000-7 ‘’Εργασίες πλακόστρωσης’’

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες.

Η επιλογή του Αναδόχου,  θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία»  του άρθρου 27  του N.

4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του N. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία

προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές

για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
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Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς

φορείς,  κατά τους όρους της παρ.  1  του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής

συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.577,00 ευρώ.

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, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010)

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και τις

σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του

- Την υπ’ αρ. πρωτ. 180152/11.08.2021 διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης

και Ασύλου

- Την υπ’ αριθμ.49/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

- Το αριθμ. πρωτ:16288/27.09.2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

- Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 64-7323.005 του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2022

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 49/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των τεχνικών

προδιαγραφών για το έργο «Ανάπλαση πεζόδρομων εξυπηρέτησης δομής μεταναστών»

προϋπολογισμού 221.809367 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Β. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό

διαγωνισμό,  σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

ð

11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ð Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας

ü Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ü Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 998292246
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                          Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης …………………………………..
Οδός : ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 ΛΑΥΡΙΟ
Ταχ.Κωδ. : 19500
Τηλ. : 2299320225
Γενική Διεύθυνση στο
Διαδίκτυο (URL) www.lavreotiki.gr
E-Mail : texnikh@lavrio.gr
Πληροφορίες: : Δ. Πανάγιος

1.2       Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1.3       Φορέας κατασκευής του έργου: Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
1.4       Προϊσταμένη Αρχή : Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1.5       Διευθύνουσα Υπηρεσία : Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
1.6       Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ð Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή
στον ανάδοχο.
ð Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους
προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά
τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και
υποχρεώσεις τους.

ð Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ.  14  της παρ.  1  του άρθρου 2  του ν.
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα :
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
γ)το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
υποσυστήματος,
δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,
ε) το τιμολόγιο δημοπράτησης,
στ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
ζ) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
η) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών,
θ) το υπόδειγμα ….
ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,
ια) η τεχνική μελέτη,
ιβ)τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα
αρχή  επί όλων των ανωτέρω
ιγ) ............................

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει) αναρτάται
σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω
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ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την /10/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις   /10/2022

Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό
χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών
φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη μέσα από τον υπόψη
ηλεκτρονικό χώρο.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

2.4 Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ.

Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.  4412/2016.  Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή.

ð Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό
φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον,  με
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο)
πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ακολουθούν  τη
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής «ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση,
είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,  προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση
περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που
δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης.

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:
 (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
 (β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά».

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να
περιλαμβάνει αυτά.

3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
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α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας, υποβάλλονται από
τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται
αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας.

β) Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο
άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα
οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, στον
οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με  τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του
σχετικού αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση.
Στην περίπτωση που  επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει
την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη)
προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

δ) Oι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ανά ομάδα εργασιών, στην
περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του
άρθρου 95 του ν.4412/2016.

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν,
τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς.
Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους
ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται
και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του
χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες
διόρθωσης.

στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν  τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία,
σύμφωνα με  τα ανωτέρω, στην  περίπτωση ε.
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ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/και ιδιωτικά έγγραφα, είτε έχουν
παραχθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα είτε από τρίτους, αυτά γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση,
σύμφωνα με  την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας

η) Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του
οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού,
τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή
ακριβή αντίγραφα.

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

i) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 4.1. γ) της παρούσας,

ii) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικά
συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα),

iii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

iv) αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή,  πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής,  δύναται να
συμπληρώνονται και να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.6  Απόσυρση προσφοράς
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που υποβάλλεται σύμφωνα
με τις περ. ii) ή iv)  της παρ. β του άρθρου 4.2. της παρούσας, μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να
απαιτείται απόφαση της τελευταίας, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς
στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός
φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής  των προσφορών.

ð Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/
Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική
προστασία

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της
παρούσας, και πριν από την ηλεκτρονική αποσφράγιση, πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας
Αρχής μεταβιβάζει την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο
χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
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β) Η αναθέτουσα αρχή διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού τους κλειστούς
φακέλους  με τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής,  που έχουν προσκομιστεί,  πριν από την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται, ομοίως, στο άρθρο 18 της
παρούσας.
Η  Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18, προβαίνει σε
ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου
“Οικονομική Προσφορά”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές.

γ)  Μετά την ως άνω αποσφράγιση, και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την
αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στις ακόλουθες
ενέργειες:

(i) αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο
προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους
προσφέροντες,

ii) ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της παρούσας. Η προσφορά οικονομικού φορέα που
παρέλειψε είτε να προσκομίσει την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σε περίπτωση
υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής
έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία
συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της
λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση για τη λήψη απόφασης απόρριψης της
προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για την απόρριψη της προσφοράς,
η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες.
Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης
απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας.

iii) Στη συνέχεια διαβιβάζει τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην
αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτά στον
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα
πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες.

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης
και αριθμητικής αναγραφής του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης/ των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης
(συμπληρώνεται ανάλογα με το εάν έχει επιλεγεί υποβολή προσφοράς με ενιαίο ή με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης) και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού
αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016
(ο έλεγχος ομαλότητας αφορά μόνο στην περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης, άλλως διαγράφεται η σχετική αναφορά).

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη
σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής.
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στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του
άρθρου 24.2 της παρούσας, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η
ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των
προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση
αυτή  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες.

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, παράλληλα με τις ως άνω ενέργειες, επικοινωνεί με τους εκδότες που
αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον
διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.
Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση
μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των
παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές
με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, η οποία αποστέλλεται
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος.

Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της
άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις δεν
γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής.
Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, οι οποίες υποβάλλονται, ομοίως, μέσω της
λειτουργίας «Επικοινωνία», ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο
προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της
σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναλυτικά αναφερόμενα στα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της
διαδικασίας,  με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της
διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”,
προς έγκριση, μεταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής.
Η αποδοχή ή απόρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής
Διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνεται στο ως άνω πρακτικό, ενσωματώνεται στην απόφαση της
επόμενης περίπτωσης (θ). Για την εξέταση των εξηγήσεων δύναται να συγκροτούνται και έκτακτες
επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016.

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους
προσφέροντες, εκτός από εκείνους, οποίοι αποκλείστηκαν οριστικά, λόγω μη υποβολής ή
προσκόμισης της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρούσας
παραγράφου 4.1 και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις
οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική
προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης.
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ι) Επισημαίνεται, τέλος, ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),
η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα
τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος.
Τα αποτελέσματα της ως άνω κλήρωσης ενσωματώνονται, ομοίως, στην απόφαση της προηγούμενης
περίπτωσης (θ).

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση
για υπογραφή σύμβασης

α) Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της
παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 23 της
παρούσας, αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης. Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει, εντός της ως άνω προθεσμίας, αίτημα,
προς την αναθέτουσα αρχή, για παράτασή της, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές.

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, δεν απαιτείται
να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, εφόσον
υποβάλλονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

i)  είτε των άρθρων 13,  14  και 28  του ν.  4727/2020  περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille
ii) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
iii) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει περί βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής-
επικύρωσης των αντιγράφων
iv)  είτε της παρ.  2  του άρθρου 37  του ν.  4412/2016,  περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
 v) είτε της παρ.  13 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων
με μορφότυπο PDF.

[Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ορίζει επίσης ότι ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει
ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την
καλύτερη αποτύπωση,  αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει (ενδεικτικά:
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χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο
XLS/XLSX, βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)

β.1) Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την
τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, προσκομίζονται
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο,
στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή,
τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα).

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
i)  αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11  παρ.  2  του ν.  2690/1999,  όπως ισχύει,
(ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα)
ii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους,  καθώς και
iii) τα έντυπα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ή προξενική θεώρηση και δεν
είναι επικυρωμένα από δικηγόρο.

Σημειώνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη
που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται
από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν
καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση
νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση
περί απαλλαγής απο την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός
ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης
δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων
στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό
δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς
του. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.
2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε
ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν
ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω η αναθέτουσα αρχή
καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα
ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά την έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/2016, εντός
προθεσμίας δέκα (10)  ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.  Αν ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω
προθεσμίας, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την
προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το
στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ ν.
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
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δ) Αν, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι:
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι εκ προθέσεως
απατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία    ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας,

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μέχρι τη σύναψη της
σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η προσκομισθείσα,
σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, εγγύηση συμμετοχής.,.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά,
ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι:  α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 22.Β έως
22.Ε, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην παρούσα , η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα στις παραγράφους (α) και (γ) του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή, στη συνέχεια,  το
κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της σύμβασης είτε ματαίωσης της
διαδικασίας, ανά περίπτωση.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105  ν.  4412/2016,  ήτοι με την απόφαση του προηγούμενου
εδαφίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης
σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ιδίου νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  την  απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε όλους τους οικονομικούς φορείς που
έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως όσους
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της αντίστοιχης περ.
γ της παραγράφου 4.1 της παρούσας, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον
αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού».

ε)   Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω,
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ii. παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί
της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

iii. έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με
τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και

iv.  ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής,
μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, υπεύθυνη δήλωση, που
υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται
ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104
του ίδιου νόμου, και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό.
Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία
εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, να προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω ειδικής
πρόσκλησης.

Πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η
διαδικασία του παρόντος άρθρου 4.2 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ματαιώνεται,
σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει στον ανάδοχο την ως άνω ειδική πρόσκληση, εντός χρονικού
διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, και 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.
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ð 4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/
Προσωρινή δικαστική προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα
των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ.
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της
ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο,
όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν.
4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής,  γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
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υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου
να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής
του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης
πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και
την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την
προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ,  το αργότερο εντός πέντε (5)  ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της
αναθέτουσας αρχής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του
π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και
συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκηση αίτησης
αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης,  εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372  παρ.  4  εδ.  γ΄-ζ΄ του Ν.  4412/2016.  Με την
κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και
αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή
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της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η
ισχύς της αναστολής.

Γ.  Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν:
α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων
προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021,
β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της, μετά την 1.9.2021,

εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 Ν. 4412/2016, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 Ν. 4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες:
Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης
των αποφάσεων της ΑΕΠΠ.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν,
εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός
εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την
άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το
δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.

ð

ð Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικά με την υπογραφή του συμφωνητικού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του
άρθρου 105 καθώς και στο άρθρο 135 του ν. 4412/2016.
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος
καθορίζεται  ως κατωτέρω:

ü Το συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων του
οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον
προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την
προσφορά του,

ü Η παρούσα Διακήρυξη.
ü Η Οικονομική Προσφορά.
ü Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
ü Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
ü Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
ü Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
ü Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.

ð Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης ισχύουν, όπως διαμορφώθηκαν, με τις
συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή
επί όλων των ανωτέρω.
ð

ð

ð Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά
και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων
των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η
ελληνική έκδοση. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
4.2.β) της παρούσας. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα  συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα, ομοίως,
στο άρθρο 4.2.β) της παρούσας.

6.4. [Συμπληρώνεται και διαμορφώνεται αναλόγως μετά από επιλογή της Α.Α., άλλως
διαγράφεται:]

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις
σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε
κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους,  μπορούν να υποβάλλονται σε
άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

6.6        Κατά παρέκκλιση, γίνεται δεκτή η υποβολή των ακόλουθων:

             ………………

(ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών, των δικαιολογητικών κατακύρωσης
συμπεριλαμβανομένων, όπως εξειδικεύονται από την αναθέτουσα αρχή στο παρόν σημείο)

στην …………….. γλώσσα (συμπληρώστε τη γλώσσα, π.χ. την αγγλική ή ενδεχομένως και άλλη
επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο
που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων
πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, και εφόσον ο
οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να
είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.

[η παρούσα παράγραφος 6.6  τίθεται, κατά τη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής,
άλλως διαγράφεται].

ð Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου,  την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν:

1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ)  2016/2102  και της Οδηγίας (ΕΕ)  2019/1024)  –  Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις»

4. του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
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5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016  και
άλλες διατάξεις»,

6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία &
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»

8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»

10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,

11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
14. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου

176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.

15. του ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

16. του ν.  3310/2005  “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου
με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’  αριθμ.  20977/2007  (  Β’  1673  )  σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’,  καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά

Θέματα”.
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων,

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
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Α.Ε.Π.Π.»
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”,
24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).

25. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

26. της υπ’  αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

27. της με αριθ.  ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).

28. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).

29. της με 76928/09-07-2021   Κοινής Υπουργικής Απόφασης (  3075  Β')  «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα».

30. της με αρ.  57654/2017  Υπουργικής Απόφασης (Β’  1781)  «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

31. της με αρ. ……………..Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ ……….) ««Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

32. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607)
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,

33. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις
δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016»,

34. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών (B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες
συμβάσεις έργων».

35. της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων
έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών
εκτέλεσης έργων».

7.2   Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.)
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και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

7.3   Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και
να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά
νομοθεσία.

ð Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλληλεγγύης του άρθρου 196 Ν.4662/2020   στο
πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος κατά το ποσό των 80.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και από Ιδίους Πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής κατά
το ποσό των 141.809,67  €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά,
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07  %  υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,  σύμφωνα με το άρθρο 4  παρ 3  ν.
4013/2011,  της κράτησης ύψους 0,06  %  υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,  σύμφωνα με το άρθρο 350  παρ.  3  του ν.
4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.  7 περ.  θ'
του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β'  2235),  της κράτησης 2,5‰  υπέρ της
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν.
4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και
συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
(η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής
υπουργικής απόφασης).

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του
Έργου.

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

ð Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Η αναθέτουσα αρχή τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν
ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των
δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας « Επικοινωνία» του υποσυστήματος,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016.
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων
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είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της
καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν
ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

ð Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

(για έργα που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό)

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η αρ. ΑΑΥ:Α-……. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ.
πρωτ ……..  (ΑΔΑ:  …….)  η οποία εγκρίθηκε με την ……..  πράξη βεβαίωσης της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών και η υπ’ αρ. ……  απόφαση έγκρισης  ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης,  και με αρ.  .........
καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. (συμπληρώνεται και ο αριθμός
της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε
περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
Ή
(για έργα που χρηματοδοτούνται από τον Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ.  …………………….. (ΑΔΑ:
………………..……)Απόφαση ……….  για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού
………………………….. € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου …………………..
της ΣΑΕ……, του Π.Δ.Ε. και η υπ. αρ. ……………….. (ΑΔΑ: ……………………..)Απόφαση ………………… με την
οποία εγκρίθηκε η ΣΑΕ …………..
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12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ð Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου

Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ».

ü Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 221.809,67 € και αναλύεται
σε:
Δαπάνη Εργασιών 129.595,98 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 23.327,28 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
22.938,49€ που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
Απολογιστικά (Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών): 2.872,24 €
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 144,78€ σύμφωνα με το
άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Τέλος, προβλέπεται ΦΠΑ 24% 42.930,90 €

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), (εφόσον προβλέπεται),  σύμφωνα με το άρθρο 149
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 16 της παρούσας.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για
τους ακόλουθους λόγους: αρτιότητα και πληρότητα κατασκευής, μη αύξηση κόστους και
μείωση χρόνου υλοποίησης του έργου.

ü Τόπος εκτέλεσης του έργου:    Δήμος Λαυρεωτικής

ü Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να γίνουν είναι :
· Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων επιφάνειας 990m2.
· Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων
· Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης
· Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων με θραυστο αμμοχάλικο, στρώσεις έδρασης και

εγκιβωτισμός των σωλήνων αποχέτευσης ομβρίων με άμμο λατομείου
· Τοποθέτηση πλακών και τσιμεντοκυβόλιθων
· Ασφαλτικές εργασίες
· Τοποθέτηση πίλαρ οδοφωτισμού

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ.
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4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των
άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

· Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

· Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου
ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση
λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

- Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν
ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες.
Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του
Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.

- Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε ομάδες
εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού
αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό
έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους.  Με την με αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφαση
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά
κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποία έχει εφαρμογή
σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.

ð Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΠΕΝΤΕ (05) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης
Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες  του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

ð Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθώς και στην παρ. 3.5
περ. γ έως στ της παρούσας.

13.3 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

13.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
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ð Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ð Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.577,00
ευρώ.(τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ) [Σε περίπτωση
υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα, αναγράφεται το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του κάθε
τμήματος. Επίσης στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή σε σχετικό υπόδειγμα εφόσον
υπάρχει].

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν στην ένωση.

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν , σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.
12 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή ή τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου
ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, προς τον οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ)  τους όρους ότι:  αα)  η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,  ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων).
η) τα στοιχεία της διακήρυξης ( αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

 (Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι
…./…/2022 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη
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λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων:
· αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
· παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο

άρθρο 22
· δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο  23 της παρούσας

δικαιολογητικά
· στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί

πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν,
κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρο 4.2
της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή
αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του
άρθρου 18 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των,

· δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού.
· υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ.  46 της παρ.  1 του

άρθρου2 του ν. 4412/2016
· δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της

προβλεπόμενης, στο άρθρο 4.1 (η) προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις,
σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς,

15.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

ð Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής
(Πριμ)

16.1 [συμπληρώνεται, εφόσον προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής]
 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο   ποσού ίσο με ………………………
(συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράφως), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον
ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

Η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο. Για
το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο, ο οποίος υπολογίζεται με ποσοστό επιτοκίου που
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου
δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25
ποσοστιαίες μονάδες. Το επιτόκιο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. ………………….

Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. Η
προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή
έμμεσα, με το αντικείμενο της σύμβασης.

Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής
πραγματοποιούνται,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72  και 150  του ν.  4412/2016.
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(εφόσον τίθενται ειδικοί όροι συμπληρώνονται εδώ ή στην ΕΣΥ με παραπομπή στο σχετικό άρθρο
αυτής) .

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής καταπίπτει με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας .

· 16.2 [Για διακηρύξεις με εκτιμώμενη αξία άνω του 1.00.000,00  ευρώ χωρίς ΦΠΑ,  ή
τμήματος άνω αυτής της αξίας, που δημοσιεύονται από την 01-09-2021 και εφεξής προβλέπεται
υποχρεωτικά η χορήγηση πρόσθετης καταβολής. Για Διακηρύξεις που δημοσιεύονται από 01-06-
2021  έως και 31-08-2021  ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 149  του ν.  4412/2016,  πριν από την
τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες η χορήγηση πρόσθετης
καταβολής είναι προαιρετική, οπότε και προσαρμόζεται αναλόγως το παρόν σημείο της
Διακήρυξης]

Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος έργου (ή του
τμήματός του ……………………. σε περίπτωση υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα) προβλέπεται  η
χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού ……………….…%   επί της της αρχικής
συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου (ή
του τμήματος….σε περίπτωση υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματος) είναι μικρότερος κατά δέκα
τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

· 16.3  Στην περίπτωση αυτήν, για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η
προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μετά από γνώμη του
αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, ήτοι της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, του
τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

· 16.4 Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται με την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού
αντικειμένου. Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα, εγκρίνεται
αναλόγως,  ως τροποποίηση της σύμβασης,  βάσει της περ.  α’  της παρ.  1  του άρθρου 132  του ν.
4412/2016 και περιλαμβάνεται σε ειδικό λογαριασμό, που υποβάλλει ο ανάδοχος μετά την έκδοση
βεβαίωσης περάτωσης εργασιών και την αναγραφή σε αυτή της ταχύτερης εκτέλεσης του έργου
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους των εγγράφων της σύμβασης.

· 16.5 Οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν κάθε θέμα, που σχετίζεται με την
πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα, αν μετατίθεται, μερικά ή ολικά, ο κρίσιμος, για την πρόσθετη
καταβολή, χρόνος, με σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, προκειμένου να δικαιούται ο ανάδοχος
πρόσθετη αμοιβή, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω,, υπό τον όρο ο ανάδοχος να είναι πλήρως ανυπαίτιος
για τις χορηγηθείσες παρατάσεις.
·

ð Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση
υποδιαίρεσης σε τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς
Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού .

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132  ν.  4412/2016,  η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον
ανάδοχο να καταθέσει, μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης,
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συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 15.2 της παρούσας, πλην της περ. (η), και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης .

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου
έναντι του αναδόχου.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3)
τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής προθεσμίας και
του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν. 4412 και τα
έγγραφα της παρούσας σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωση
παράβασης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας.

Ειδικά, σε περίπτωση οριστικοποίησης της απόφασης έκπτωσης του αναδόχου, το σύνολο των
εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική
ποινική ρήτρα, και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμενο προς κατασκευή ποσό της σύμβασης και
εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασμός.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης,
κατά το άρθρο 132  του ν.  4412/2016,  μειώνεται αμέσως μετά από την έγκριση της τελικής
επιμέτρησης από τη διευθύνουσα υπηρεσία,  κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)  της
συνολικής αξίας.

Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση , αμέσως μετά από
την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου.

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

17. 3 Οι κρατήσεις της παρ.  12  του άρθρου 152  του ν.  4412/2016,  περί λογαριασμών και
πιστοποιήσεων, μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με
ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%)  επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις υποβεβλημένες στην υπηρεσία
επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του
αναδόχου, η οποία συνοδεύεται από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν
υποβληθεί οι επιμετρήσεις.

ð Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15,  16  και 17  εκδίδονται από πιστωτικά ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη
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της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από
ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η /10/2022,
ημέρα ….  και ώρα 14.00 μ.μ

[σε περίπτωση που γίνεται χρήση συντετμημένων προθεσμιών, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά
εδώ, με παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 121 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016, και τεκμηρίωση
της επείγουσας περίπτωσης (στο σώμα της διακήρυξης ή παραπομπή σε στοιχεία του φακέλου
πχ σε απόφαση που έχει προηγηθεί αναφορικά με την έγκριση των όρων του διαγωνισμού και
αναφέρεται στο θεσμικό /κανονιστικό πλαίσιο)]

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η /10/2022
ημέρα …. και ώρα 10.00 π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και
η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που
και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω
έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις
διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98
παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016).

ð Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
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19.1 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη
του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 10 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.

19.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν
απορρίπτεται ως μη κανονική.

19.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από
τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης
συμμετοχής. κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην παρ. 19.1 .
Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους,  εφόσον τους ζητηθεί πριν από την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί
φορείς.

19.4 Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται,  με αιτιολογημένη απόφασή της,  εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει, εκ των υστέρων, από τους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, καθώς
και της εγγύησης συμμετοχής, οπότε η διαδικασία συνεχίζεται με τους οικονομικούς φορείς, οι
οποίοι προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες.

ð Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1. Η παρούσα Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό
ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  … [εφόσον είναι
γνωστός], και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

3. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.lavreotiki.gr), (εφόσον  διαθέτει), αναρτάται
σχετική ενημέρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

4. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με το άρθρο
66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της περίληψης της
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο
λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών
για την ανάθεση του ίδιου έργου,  καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου
δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης

(Το  άρθρο 20Α προστίθεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής)
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1. Προσκαλούνται οι,  κατά τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης,  δυνάμενοι να λάβουν μέρος στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικοί φορείς, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να προβεί σε
παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση στ.................................. (τόπος),
στις ......................................(ημερομηνία και ώρα)

2. Εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω παρουσίαση, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει
τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, οικονομικά και
συμβατικά. Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της
κατασκευής και θα επισημαίνονται σφάλματα των όρων των εγγράφων της σύμβασης. Η συμμετοχή
των ενδιαφερομένων στην ως άνω παρουσίαση και η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι
προαιρετικές, δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς και δεν συνιστούν κώλυμα για
τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τα συμπεράσματα της διαβούλευσης και τα τεύχη παρατηρήσεων
που υποβλήθηκαν και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) εφόσον διαπιστωθεί η έλλειψη παρατηρήσεων ή εκτιμηθούν ως μη ορθές οι υποβληθείσες
παρατηρήσεις, συνεχίζει τη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ή
β) εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη επουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων στα έγγραφα της σύμβασης
εκδίδει τεύχος τροποποιήσεων/διορθώσεων της διακήρυξης ή και των λοιπών εγγράφων της
σύμβασης,  εντός πέντε (5)  ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των τευχών
παρατηρήσεων από τους οικονομικούς φορείς. Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες
επουσιώδεις τροποποιήσεις/διορθώσεις. Το τεύχος κοινοποιείται, με απόδειξη, σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Στο ως άνω τεύχος μπορεί να προβλέπεται
η διεξαγωγή της δημοπρασίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία με τήρηση των διατυπώσεων
δημοσιότητας  σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας , οι προθεσμίες των οποίων ανέρχονται κατ’
ελάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) ή
γ) εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων σε οποιοδήποτε στοιχείο των
εγγράφων της σύμβασης, ανακαλεί τη διακήρυξη του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, προβαίνει σε νέα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης έργου, διορθώνοντας τα σχετικά σφάλματα και ελλείψεις.

4. Το τεύχος τροποποιήσεων συγκαταλέγεται στα έγγραφα της σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της σύμβασης μετά την υπογραφή της.  Αντίθετα,  τα υποβληθέντα από τους οικονομικούς
φορείς τεύχη παρατηρήσεων δεν αποτελούν συμβατικά στοιχεία και δεν χρησιμοποιούνται για
ερμηνεία της σύμβασης.
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13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο
οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί
τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας.

ð Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που
δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ -ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής :

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται
από κάθε μέλος της ένωσης

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να
είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω
άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω,
αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.
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22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε
ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των
παρακάτω περιπτώσεων:

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα:

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 L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3  της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C  195  της 25.6.1997,  σ.  1)  και στην παρ.  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 L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών
συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις),
390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001,  Α’  265),  όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή ηθική αυτουργία
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου  2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),

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 L
101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία
ανθρώπων). 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.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές.

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.

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

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

22.A.2

α) Όταν ο  προσφέρων 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  ή/και

β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων 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’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις 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 κανονισμού

22.A.3  α) Κατ’ εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος............ (όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από την αναθέτουσα
αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1 και 22.A.2.

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση α].
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β) Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73
ν.  4412/2016,  πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18  της
παρούσας, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 22.Α.2.

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση β. Εάν
παραμείνει προτείνεται να προσδιορίζεται στο παρόν σημείο το ανώτατο ποσοτικό όριο των φόρων ή
των εισφορών μέχρι το οποίο ισχύει η παρέκκλιση].

22.Α.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,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία  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
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής 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 παρούσα 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) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περί ποινικών
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει 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, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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 εκ προθέσεως σοβαρών  απατηλών 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 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του
ν.  4412/2016,  περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης,  καθώς και του άρθρου 23  της
παρούσας,
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(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 με απατηλό
τρόπο 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.

22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό),
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού).

Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά
αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου
που υποβάλλει προσφορά ή σε νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη
εταιρεία.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:

α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,

β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund
managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms),
υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει
το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από
Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.

22.Α.6. 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 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 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την
ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 22.Α.1 και 22.Α.4, εκτός από την περίπτωση β, 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. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
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ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 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

22.Α.8. 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.

22.Α.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό
διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του
τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην κατηγορία/-ιες έργου του
άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

(Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών
φορέων πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ήτοι από ένα
τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή αν θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή
οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους
και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας.]

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει
να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019,
οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού.
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22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας που ορίζονται στο
άρθρο 100 του Ν. 3669/2008, καθώς όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ανά κατηγορία και
τάξη Μ.Ε.Ε.Π αντίστοιχή με την εκτιμώμενη αξία τς σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 78 του
Ν4412/2016.
Για τους οικονομικούς φορείς από κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτούνται όλα τα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποσοτική και ποιοτική άποψη
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται ο διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών
φορέων πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ήτοι από ένα τουλάχιστον
μέλος της ένωσης ή θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή οποιοσδήποτε
άλλος τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας.]

 [Επισημαίνεται ότι για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης, απαιτήσεων οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, πέραν των
προβλεπόμενων στο π.δ.  71/2019  (Α`  112),  για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων
μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν
προηγουμένως να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών. Το τελευταίο εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή προθεσμίας,
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, ελέγχει εάν οι απαιτήσεις που
ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή να συμπεριληφθούν στα έγγραφα της σύμβασης
δικαιολογούνται από τη φύση της σύμβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το αντικείμενό
της.]

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Κάθε οικονομικός φορέας που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας
οφείλει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού σε ισχύ Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας και
συγκεκριμένα τα κάτωθι:

α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001 (ή
ισοδύναμο),

β) Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
18001 για την Ελλάδα και OHSAS 18001 διεθνώς (ή ισοδύναμο),

γ) Σύστημα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) και

δ) Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001 (ή ισοδύναμο)

Τα ως άνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή από
φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση ( European Cooperation
for Accreditation EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.)
σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
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22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα
που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν.
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς,
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής και, εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν
πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α
της παρούσας.

Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν
πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής  ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρούσας,
γίνεται κατόπιν πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του
οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον
οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ
νέου.

Η εκτέλεση των ...... γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από
ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.

ð Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ),  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79   παρ.  1  του ν.  4412/2016,  το οποίο
ισοδυναμεί με  ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της
παρούσας.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλονται προσφορές.

Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους
του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην
αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων
αποκλεισμού, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν.
4412/2016 και στο άρθρο 22.Α  της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα
μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου
εντύπου ή δήλωσης για σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παρ. 10 του άρθρου
73,  περί λόγων αποκλεισμού,  ή η εφαρμογή της παρ.  3β του άρθρου 44  του ν.  3959/2011 (Α’  93),
αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Οι προηγούμενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου
ή δήλωσης, από οικονομικούς φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3β του
άρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή/ και θ’ της παρ.
4 του άρθρου 73 του παρόντος και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και
κάθε αντίστοιχου εντύπου.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις  για την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’
και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον
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δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες
υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ
και το ΕΕΕΣ  του υπεργολάβου.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων
φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις ικανότητες του οποίου
στηρίζεται.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες δηλώνουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών
συμβάσεων στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ, Ενότητα Β («Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια»), στο
πεδίο «Λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις».

23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21
και 22 της παρούσας, κρίνονται:
α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ,
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α  έως δ) και
γ)κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με  την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 105 του
ν.4412/16, και στο άρθρο 4.2  (ε) της παρούσας.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων,
τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
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Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται και γίνονται
αποδεκτά, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή,
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας:

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α, ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 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 τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων
της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, 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 τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα
δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια
υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της  Α.Α.Δ.Ε.

[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν.
4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το
Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ.  5  του άρθρου 47  του ν.
4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η α.α. αναζητά
αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας]

Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν
καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ.

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική
ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως
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φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που
εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το
πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας
πρώην ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας,
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν
τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν
τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.

(Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.
17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7), εφόσον έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την οριζόμενη
διαδικασία αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε αυτήν την
περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως).

Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών
εισφορών δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας,
προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον eΕΦΚΑ..

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή του.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα:

γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης  καθώς και  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση.
Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.

γ2) 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.σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν.  Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.

γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  από την οποία να
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία
από το Γ.Ε.Μ.Η.
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(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα  πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό  1 και 2 και 4 (β)
του άρθρου 22 Α της παρούσας

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών
(e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις
που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια
επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με αριθ.
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα
οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική
επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

Μετά τη λήξη ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65  του π.δ.  71/2019 και την πλήρη
έναρξη ισχύος των διατάξεών του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικές
επιχειρήσεις, η μη συνδρομή του ως άνω λόγου αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού
παραπτώματος, αποδεικνύεται με την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω
μητρώου που συνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 47
του ως άνω π.δ.

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22

(μόνο για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλως διαγράφεται)

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5  του άρθρου 22
υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη
εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό
πρόσωπο της αλλοδαπής  που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω):

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την
περ. α) του άρθρου 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) του ίδιου άρθρου, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων
ψήφου, υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του
προσωρινού αναδόχου,  πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που
ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα
δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο  22.Α.5.

 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες:
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- Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές που να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας,
το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες  πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Ειδικότερα:

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου,
προσκομίζουν μόνο την αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής
της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει
ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της
παρούσας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες
εταιρείες εφόσον,κατά το δίκαιο της έδρας τους, ,:

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν:
i) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι

μετοχές είναι ονομαστικές,
ii) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30
εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή προσφοράς,

iii) κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την
υποβολής της προσφοράς.

Β)  δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή,
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου,

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%)  των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,  σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη
περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε
αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.
Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την
προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει
έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του
κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται, κατά το άρθρο 9
της παρούσας.

Περαιτέρω,  πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για
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την τήρηση των μητρώων του ν.  3310/2005  όπως τροποποιήθηκε με το ν.  3414/2005»,
υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 79 Α ν. 4412/2016.

(ζ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9.  της παρούσας διακήρυξης,  υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού.

23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από
την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα
Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην/στις κατηγορία/ες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.

 Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις
έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους

23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:

· είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών
που περιέχει, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του
π.δ.  71/2019,  και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου,  βεβαίωση εγγραφής στο
Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

· είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από την ως άνω
βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που
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προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής)
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων
απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη
των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  ανάλογα με την τιθέμενη
στο άρθρο 22.Γ απαίτηση.

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:

· με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει, συνοδευόμενης, ανά περίπτωση, από πίνακα
όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας
ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό
ανεκτέλεστο, για τα έργα που είναι υπό εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβάνονται στην
ενημερότητα πτυχίου ή

· με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα
όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας
ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό
ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου,
κατά τις κείμενες διατάξεις.

Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων,  οι απαιτήσεις του άρθρου
22.Γ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:

· είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών
που περιέχει μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του
π.δ.  71/2019,  και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου,  βεβαίωση εγγραφής στο
Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
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· είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από την ως άνω
βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια
επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ
απαίτηση.

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων,   οι απαιτήσεις του άρθρου
22.Δ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του
παρόντος άρθρου .

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.
Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της
εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων μητρώων.

23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών
φορέων θα πρέπει να διαθέτει και να συμπεριλάβει στον αντίστοιχο φάκελο τα πιστοποιητικά εν ισχύ:
επί ποινή αποκλεισμού σε ισχύ τα κάτωθι Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας
α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001 (ή
ισοδύναμο),

β) Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
18001 για την Ελλάδα και OHSAS 18001 διεθνώς (ή ισοδύναμο),

γ) Σύστημα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) και

δ) Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001 (ή ισοδύναμο)

Τα ως άνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή από
φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση ( European Cooperation
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for Accreditation EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.)
σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4412/2016.

Τα πιστοποιητικά του άρθρου 22.Ε θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από
φορέα διαπίστευσης σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4412/2016

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη.
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον
ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω
πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος,
υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης
ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα.

23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία», με θέμα: “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου- Κατακύρωση’’, τα νομιμοποιητικά
έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία
πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος

Ειδικότερα:

Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:

1) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή
προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ:

α)  για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του.

β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, Γενικό
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του.

2) 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.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.

Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου
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εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Δ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο/ ατομική επιχείρηση, τα φυσικά, εφόσον
έχει χορηγήσει εξουσίες εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του
οικονομικού φορέα.

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016,
μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους.

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τάξεις 3η έως και 7η, μέχρι τη
λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος,  σύμφωνα με το άρθρο 65  του π.δ.  71/2019,
υποβάλλοντας «Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής
των δικαιολογητικών:
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από
την Ενημερότητα Πτυχίου.
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου
22. Α.4. (θ).
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- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3.
(στ).
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ-
ΤΜΕΔΕ), ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική
ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.

Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελεί επίσημο
κατάλογο και απαλλάσσει τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις από την προσκόμιση των
αποδεικτικών μέσων που προβλέπονται στα άρθρα 47 επόμενα.

23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την  υποβολή
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του
αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει
του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ
τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής
ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής
και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την
εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση
της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους
πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση
που του ανατεθεί η σύμβαση. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα
δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της
σύμβασης. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας
που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην
περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την
σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα
εκτελέσει.

23. 11 Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.
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ð Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς
υποφακέλους:
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,
να περιέχει τα ακόλουθα υπό (α) και (β) στοιχεία::

Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Επίσης δύναται να περιλαμβάνει και συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός
φορέας μπορεί να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ. Η
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται,  σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79Α

του ίδιου ν. 4412/2016.

Β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.

Γ) Πιστοποιητικά εν ισχύ όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 22.Ε:

i) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001 (ή

ισοδύναμο)

ii) Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο

ΕΛΟΤ 18001 για την Ελλάδα και OHSAS 18001 διεθνώς (ή ισοδύναμο) και

iii) Σύστημα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο)

iv)  Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001 (ή ισοδύναμο)

(συμπληρώνονται τυχόν πρόσθετα έγγραφα που καθορίζονται στη διακήρυξη).
 …………………………………………..

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το αρχείο pdf, το οποίο
παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες και
υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.

24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/ και ιδιωτικά έγγραφα,
αυτά γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 β της παρούσας.

24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου Portable
Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, υπογεγραμμένα,
τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 244 από 279

αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους
ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.

14. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ð Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνει. Αν ο ανάδοχος πρότεινε συγκεκριμένους υπεργολάβους κατά την υποβολή της προσφοράς
του, υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης, να προσκομίσει την υπεργολαβική
σύμβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον ανάδοχο κατ’ αίτησή του,
για την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον,
που διαθέτει τα αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, προσόντα, εφόσον συντρέχει
σοβαρός λόγος.

25.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

25.3....................................................................

25.4  Η αναθέτουσα αρχή:

α) ελέγχει την επαγγελματική καταλληλότητα του υπεργολάβου να εκτελέσει το προς ανάθεση τμήμα,
κατά την έννοια του άρθρου 22.Β (άρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθεύει τη μη
συνδρομή, στο πρόσωπό του, των λόγω αποκλεισμού του άρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (άρθρα 73
παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο
23 της παρούσας (άρθρα 79 έως 81 ν. 4412/2016).

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν
κατόπιν του ελέγχου και της επαλήθευσης της ως άνω περίπτωσης (α), διαπιστώνεται ότι δεν
πληρούνται οι όροι επαγγελματικής καταλληλλότητας του υπεργολάβου ή όταν συντρέχουν οι ως άνω
λόγοι αποκλεισμού του.

ð  Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την  ερμηνεία και/
ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της συμβάσης  επιλύεται με την άσκηση
προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία έχει υπογράφει η σύμβαση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 175 ν. 4412/2016.

[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι όλες οι διαφορές που προκύπτουν ή
σχετίζονται με την  ερμηνεία και/ ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση  της  σύμβασης,
επιλύονται οριστικά από διαιτητικό δικαστήριο /όργανο  το οποίο διορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία
σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου. (Κατά παρέκκλιση
από τις διατάξεις που ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου, η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να
καθορίσει στο σημείο αυτό, κατά περίπτωση, το περιεχόμενο της διαιτητικής ρήτρας σύμφωνα με τον
επιλεγέντα φορέα διαιτησίας, περιέχον μεταξύ άλλων, τους κανόνες που διέπουν τον ορισμό των
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διαιτητών, τους εφαρμοστέους κανόνες διαιτησίας, την έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου (ή
οργάνου), τις αμοιβές των διαιτητών (εφόσον δεν ορίζονται από τους εφαρμοστέους κανόνες
διαιτησίας), τη γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία και κάθε άλλο σχετικό θέμα).

Η διεξαγωγή της διαιτησίας υπόκειται στον «Κανονισμό Διαφάνειας στις δυνάμει Συνθήκης Διαιτησίες
Επενδυτών-Κρατών» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) της Επιτροπής
των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), οι διατάξεις του οποίου κατισχύουν
των εφαρμοστέων κανόνων διαιτησίας που καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 175 ν.
4412/2016,

Της προσφυγής στο διαιτητικό δικαστήριο/ όργανο προηγείται στάδιο συμβιβαστικής επίλυσης
διαφορών. Για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς συγκροτείται Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών
(ΣΕΔ). Η αμοιβή κάθε μέλους του ΣΕΔ καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190),
περί αμοιβής διαμεσολαβητή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 176 ν.
4412/2016 και ο ν. 4640/2019.

ð Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ.117/2020
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ( έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2021).

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.

26.3 Οι προσφέροντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας Διακήρυξης

26. 4 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως
προσφέρων ή ως νόμιμος εκπρόσωπος προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για
λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος
Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων
συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου
και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής
αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων.

26. 5 Αν,  μετά από την τυχόν οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου,  σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016,  η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την
ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του παρόντος  διαγωνισμού
και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Η
σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η
άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω
μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον
επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και
αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο
προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις του ν. 4412/2016.
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Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή
κρίνει, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου ή έχουν
επέλθει λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του έργου, ενώ
μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από
αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα
του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις.

26.6 ………………………………………….

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 2.700,00 ευρώ στον

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

βοηθημάτων

Αρ. Απόφ.: 288/2022

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 δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 2.700,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733 του

δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων» έθεσε υπόψη

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως, προκειμένου να χορηγηθούν

τα βοηθήματα σε δημότες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.

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:

1. Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) «Νέα

αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 και ισχύει

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016  (ΦΕΚ 145  Α/05.08.2016)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από
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τους διατάκτες»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')

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

οικονομικού έτους 2022

5. Την αριθμ. 89/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων συνολικού ύψους 2.700,00 ευρώ,  σε δημότες για

τους οποίους πληρούνται οι προϋποθέσεις για παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας, σύμφωνα με

τις σχετικές εκθέσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω:

Χρηματικό βοήθημα σε Μ.Ν. του Π., ποσό 500,00 ευρώ

Χρηματικό βοήθημα σε Κ.Π. του Γ., ποσό 500,00 ευρώ

Χρηματικό βοήθημα σε Λ. Ε. του Χ., ποσό 500,00 ευρώ

Χρηματικό βοήθημα σε Κ. Ε. του Β., ποσό 500,00 ευρώ

Χρηματικό βοήθημα σε Μ.Ι. του Α., ποσό 700,00 ευρώ

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

απαιτείται η λήψη απόφασης προκειμένου να εξειδικευθεί η πίστωση ποσού 2.700,00 ευρώ, η οποία

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

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

ποσού.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006

- Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019

- Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018

- Την υπ’ αριθμ.89/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και τις συνημμένες

εκθέσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας

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

οικονομικού έτους 2022

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Tην εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.700,00 ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00-6733

με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» του προϋπολογισμού του Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022, για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης λόγω σοβαρών

προβλημάτων επιβίωσης στους κάτωθι:
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Χρηματικό βοήθημα σε Μ.Ν. του Π., ποσό 500,00 ευρώ

Χρηματικό βοήθημα σε Κ.Π. του Γ., ποσό 500,00 ευρώ

Χρηματικό βοήθημα σε Λ. Ε. του Χ., ποσό 500,00 ευρώ

Χρηματικό βοήθημα σε Κ. Ε. του Β., ποσό 500,00 ευρώ

Χρηματικό βοήθημα σε Μ.Ι. του Α., ποσό 700,00 ευρώ

Β. Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από το Δήμαρχο

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με

το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού

έτους 2022 της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής

(Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.)

Αρ. Απόφ.: 289/2022

             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 της 4ης 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,  καθώς με την υπό έγκριση

αναμόρφωση ενισχύονται ΚΑ δαπανών που αφορούν παρακρατήσεις φόρων.

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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- 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.211/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

έγινε η έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. οικονομικού έτους 2022

- Την υπ’  αριθμ.  150/2022  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.,  με την

οποία ψηφίσθηκε η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Εταιρείας οικονομικού έτους 2022, με

τις κάτωθι μεταβολές:

Στο σκέλος των εσόδων

1) Ο κωδικός 53.98.00.0002 «ΟΑΕΔ 1%» ενισχύεται κατά 3.000,00 € και από 1.000,00 €,

διαμορφώνεται στα 4.000,00 €.

2) Ο κωδικός 53.98.00.0004 «Εισφορά αλληλεγγύης» ενισχύεται κατά 1.000,00 € και από 1.000,00

€, διαμορφώνεται στα 2.000,00 €.

3) Ο κωδικός 54.03.00.0000 «Φόρος μισθωτών υπηρεσιών» ενισχύεται κατά 3.000,00 €  και από

1.000,00 €, διαμορφώνεται στα 4.000,00 €.

4) Ο κωδικός 54.04.00.0000 «Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών» ενισχύεται κατά

4.000,00 € και από 12.000,00 €, διαμορφώνεται στα 16.000,00 €.

5) Ο κωδικός 54.08.00.0000 «Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος» ενισχύεται κατά 65.000,00 € και

από 15.000,00 €, διαμορφώνεται στα 80.000,00 €.

6) Ο κωδικός 54.09.00.9999 «ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤΟΣ.ΟΓΑ ΚΤΛ)» ενισχύεται

κατά 1.000,00 € και από 1.500,00 €, διαμορφώνεται στα 2.500,00 €.

7) Ο κωδικός 54.09.16.0000 «Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων» ενισχύεται κατά 14.000,00 € και από

45.000,00 €, διαμορφώνεται στα 59.000,00 €.

8) Ο κωδικός 75.04.00.0003 «Έσοδα από ενοικίαση εδαφικών εκτάσεων» ενισχύεται κατά

420.000,00 € και από 960.000,00 €, διαμορφώνεται στα 1.380.000,00 €.
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Στο σκέλος των εξόδων

1) Ο κωδικός 13.02.00.0000 «Αυτοκίνητα-Φορτηγά» ενισχύεται κατά 88.000,00 € και από 52.000,00

€ διαμορφώνεται στα 140.000,00 €,

2) Ο κωδικός 14.00.00.0024 «Έπιπλα ΦΠΑ 24%» ενισχύεται κατά 10.000,00 € και από 10.000,00 €

διαμορφώνεται στα 20.000,00 €,

3) Ο κωδικός 14.03.00.0000 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα»

ενισχύεται κατά 7.000,00 € και από 7.000,00 € διαμορφώνεται στα 14.000,00 €,

4) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 14.09.06.0001 «Προμήθεια εξοπλισμού έξυπνης

κινητικότητας» και ενισχύεται κατά 37.000,00 €.

5) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 14.09.06.0002 «Προμήθεια εξοπλισμού έξυπνών ηλιακών

σταθμών πληροφόρησής πολιτών» και ενισχύεται κατά 37.000,00 €.

6) Ο κωδικός 16.17.00.0000 «Λογισμικά προγράμματα ΦΠΑ 24%» ενισχύεται κατά 3.150,00 € και

από 12.000,00 € διαμορφώνεται στα 15.150,00 €,

7) Ο κωδικός 33.13.00.0000 «Προκαταβολή φόρου εισοδήματος» ενισχύεται κατά 30.000,00 € και

από 10.000,00 € διαμορφώνεται στα 40.000,00 €,

8) Ο κωδικός 54.04.00.0000 «Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών» ενισχύεται κατά

4.000,00 € και από 12.000,00 € διαμορφώνεται στα 16.000,00 €,

9) Ο κωδικός 54.08.00.0000 «Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος» ενισχύεται κατά 65.000,00 € και

από 15.000,00 € διαμορφώνεται στα 80.000,00 €,

10) Ο κωδικός 54.09.16.0000 «Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων» ενισχύεται κατά 14.000,00 € και από

45.000,00 € διαμορφώνεται στα 59.000,00 €,

11) Ο κωδικός 60.06.00.0000 «Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού» ενισχύεται κατά

7.000,00 € και από 28.000,00 € διαμορφώνεται στα 35.000,00 €,

12) Ο κωδικός 61.00.02.0000 «Αμοιβές και έξοδα τεχνικών απαλλασσόμενο (με παρακρ.)»

ενισχύεται κατά 10.000,00 € και από 20.000,00 € διαμορφώνεται στα 30.000,00 €,

13) Ο κωδικός 61.00.06.0024 «Αμοιβές και έξοδα λογιστών Φ.Π.Α. 24%» ενισχύεται κατά 5.000,00 €

και από 16.000,00 € διαμορφώνεται στα 21.000,00 €,

14) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 61.00.21.0000 «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σχεδιασμού

ασυρματου δικτύου wi-fi στις παραλίες του Δήμου Λαυρεωτικής» και ενισχύεται κατά 24.800,00

€.

15) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 61.00.22.0000 «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σχεδιασμού

υποστήριξης χωροθετησής και ανάπτυξης κανονισμού και επιχειρησιακού πλάνου υπαίθριας

διαφήμισής» και ενισχύεται κατά 24.800,00 €.

16) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 62.07.62.0002 «Δαπάνες  συντήρησης  και επισκευής του
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κτιρίου του πρώην Α Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου» και ενισχύεται κατά 37.000,00 €.

17) Δημιουργείται νέος κωδικός με τίτλο 62.07.62.0003 «Δαπάνες συντήρησης και επισκευής

κοινόχρηστου Πάρκου στη ΝΕΑΠΟΛΗ» και ενισχύεται κατά 35.000,00 €.

18) Ο κωδικός 62.07.63.0000 «Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων» ενισχύεται κατά

10.000,00 € και από 20.000,00 € διαμορφώνεται στα 30.000,00 €.

19) Ο κωδικός 63.03.01.0000 «Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγών» ενισχύεται κατά

1.300,00 € και από 1.200,00 € διαμορφώνεται στα 2.500,00 €.

20) Ο κωδικός 64.01.00.0000 «Έξοδα μετακινήσεων- ταξιδίων» ενισχύεται κατά 3.000,00 € και από

6.000,00 € διαμορφώνεται στα 9.000,00 €.

21) Ο κωδικός 64.07.03.0024 «Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Φ.Π.Α. Διοίκηση 24%»

ενισχύεται κατά 14.500,00 € και από 12.500,00 € διαμορφώνεται στα 27.000,00 €.

22) Ο κωδικός 64.07.04.0065 «Αγορές βιβλίων Φ.Π.Α. διοίκηση 6,5%» ενισχύεται κατά 3.450,00 €

και από 1.550,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €.

23) Ο κωδικός 67.90.00.0000 «Δωρεές-Χορηγίες» ενισχύεται κατά 10.000,00 € και από 40.000,00 €

διαμορφώνεται στα 50.000,00€,

24) Ο κωδικός 82.00.00.0000 «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγούμενων ετών»

ενισχύεται κατά 30.000,00 € και από 80.000,00 € διαμορφώνεται στα 110.000,00 €,

Το γενικό σύνολο των εσόδων-εξόδων διαμορφώνεται στα 2.269.268,58 €.

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 υπ’ αριθμ. 331/2021, 12/2022, 125/2022 και 211/2022 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Λαυρεωτικής,

- την υπ’ αριθμ. 150/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης

Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τέταρτη (4η)  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
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 2021
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 2022
1η

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
2η

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
3η

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
4η

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

30.00.00.9999
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ
ΠΕΛΑΤΕΣ (ΠΟΕ) 54.756,45 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

30.05.00.0000 Προκαταβολές - εγγυήσεις πελατών 18.138,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.13.00.0001 Φορολογικές Απαιτήσεις-Επιστροφές 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
53.98.00.0002 ΟΑΕΔ 1% 800,00 400,00 400,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
53.98.00.0004 Εισφορά αλληλεγγύης 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00
54.03.00.0000 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 250,00 250,00 250,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

54.04.00.0000
Φόρος αμοιβών ελευθέρων
επαγγελματιών 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 12.000,00 16.000,00

54.04.02.0000
Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπων αμοιβών
τρίτων 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

54.04.02.0001 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών Δ.Σ. 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
54.04.03.0000 Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων 20% 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
54.08.00.0000 Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος 500,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 80.000,00

54.09.00.9999
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(ΧΑΡΤΟΣ.ΟΓΑ ΚΤΛ) 800,00 800,00 800,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00

54.09.12.0000 Φόρος υπεργολάβων 3% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00
54.09.16.0000 Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων 12.500,00 17.900,00 17.900,00 26.700,00 45.000,00 59.000,00
54.99.00.0000 Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

54.99.99.9999
Παρακρατούμενοι Φόροι προηγούμενων
χρήσεων (ΠΟΕ) 4.000,00 2.000,00 1.344,83 1.344,83 1.344,83 1.344,83

55.00.00.0000 Ι.Κ.Α 40.000,00 45.000,00 45.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00
74.03.00.0000 Έσοδα από επιχορηγήση ΟΑΕΔ 35.000,00 35.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
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74.03.00.0001
 Επιχορήγηση ενοικίων από το Κράτος
λόγω COVID-19 31.500,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

75.04.00.0003
Εσοδα από ενοικίαση εδαφικών
εκτάσεων 193.729,20 250.000,00 250.000,00 500.000,00 960.000,00 1.380.000,00

75.05.00.0000
Έσοδα μίσθωσης ακινήτου Κακής
Θάλασσας 35.050,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

75.05.00.0001
Έσοδα μίσθωσης ακινήτου επί των οδών
…(ΠΑΛΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ)) 13.494,00 26.988,00 26.988,00 26.988,00 26.988,00 26.988,00

75.05.00.0002
Έσοδα μίσθωσης ακινήτου επί της οδού
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΛΙΜΑΝΙ (ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ) 36.298,68 72.597,36 72.597,36 72.597,36 72.597,36 72.597,36

75.05.01.0000 Έσοδα εκμετάλλευσης μουσείων 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
75.05.01.0001 Έσοδα  εκμετάλλευσης Γεωπάρκου 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

75.05.01.0002
Έσοδα εκμετάλλευσης ραδιοφωνικού
σταθμού 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

75.06.00.0001
Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΠΟΥΝΤΑ
ΖΕΖΑ (ΘΕΣΗ Α1-1) 15.800,00 25.050,00 25.050,00 25.050,00 25.050,00 25.050,00

75.06.00.0002 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΠΑΣΣΑ 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00

75.06.00.0003
Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΧΑΡΑΚΑ(ΘΕΣΗ Α2-1) 20.550,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00

75.06.00.0004
Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΧΑΡΑΚΑΣ(ΘΕΣΗ Α2-2) 20.550,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00

75.06.00.0005
Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.06.00.0006 Έσοδα από ενοικίαση καντίνας ΚΑΠΕ 12.050,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00

75.06.00.0007
Έσοδα από ενοικίαση καντίνας
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ(ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ) 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00

75.10.11.000 Έσοδα από προϊόν δωρεών 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
76.03.00.0000 Τόκοι καταθέσεων 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
81.01.99.0000 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

ΣΥΝΟΛΑ 600.316,97 686.685,36 671.030,19 964.880,19 1.450.680,19 1.961.680,19
99.99.99.9999  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 150.375,83 280.000,00 307.588,39 307.588,39 307.588,39 307.588,39

ΣΥΝΟΛΑ 750.692,80 966.685,36 978.618,58 1.272.468,58 1.758.268,58 2.269.268,58
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ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ 2021
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ 2022

1η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

Η

2η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

Η

3η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

Η

4η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

Η
10.00.00.000 Ακίνητα -Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
13.02.00.0000 Αυτοκίνητα-Φορτηγά 7.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 52.000,00 140.000,00
14.00.00.0024 Έπιπλα ΦΠΑ 24% 6.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00

14.03.00.0000
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά
συγκροτήματα 10.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 14.000,00

14.09.05.1024
Λοιπός εξοπλισμός καθίσματα ,παγκάκια
ΦΠΑ 24% 3.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 15.500,00 15.500,00

14.09.05.1124
Λοιπός εξοπλισμός ομπρέλες,ξαπλώστρες
ΦΠΑ24% 3.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 15.500,00 15.500,00

14.09.05.1224
Λοιπός εξοπλισμός ξύλινες αλλαξιέρες ΦΠΑ
24% 3.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 15.500,00 15.500,00

14.09.05.1324
Λοιπός εξοπλισμός ξύλινοι καδοι
απορριμάτων ΦΠΑ24% 3.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 15.500,00 15.500,00

14.09.05.0024 Λοιπος εξοπλισμός 25.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
14.09.05.1024 Λοιπος εξοπλισμός (συνεχιζομενο) 0,00 0,00 2.374,60 2.374,60 2.374,60 2.374,60

14.09.06.0001
Προμήθεια εξοπλισμού έξυπνης
κινητικότητας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00

14.09.06.0002
Προμήθεια εξοπλισμού έξυπνών ς ηλιακών
σταθμών πληροφόρησής πολιτών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00

16.17.00.0000 Λογισμικά προγράμματα ΦΠΑ 24% 5.000,00 7.000,00 7.000,00 12.000,00 12.000,00 15.150,00

20.00.01.0013
Αγορές εμπορευμάτων Καντίνας στη θέση
Δασκαλειό ΦΠΑ 13% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.00.01.0024
Αγορές εμπορευμάτων Καντίνας στη θέση
Δασκαλειό ΦΠΑ 24% 0,00 0,00 0,00 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 37.200,00 14.880,00 14.880,00 14.880,00
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25.05.50.0001

Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων
και κοινόχρηστων χώρων(χρώματα,
σιδηρικά κ.α.) Κοινότητας  Κερατέας 0,00 0,00 0,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00

25.05.50.0002

Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων
και κοινόχρηστων χώρων(χρώματα,
σιδηρικά κ.α.) Κοινότητας Λαυρίου 11.100,00 11.100,00 11.100,00

25.05.60.0000
Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης
κοινοχρήστων χώρων (φυτά κ.τ.λ.) 12.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

25.05.60.0001

Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης
κοινοχρηστων χωρων (φυτά κ.τ.λ.)
Κοινότητας Κερατέας 0,00 0,00 0,00 8.000,00 12.000,00 12.000,00

25.05.60.0002

Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης
κοινοχρηστων χωρων (φυτά κ.τ.λ.)
Κοινότητας Λαυρίου 0,00 0,00 0,00 8.000,00 12.000,00 12.000,00

25.05.61.0000
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για
επισκευή κτιρίων 24.800,00 37.200,00 37.200,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00

25.05.61.0001
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για
επισκεύη κτιρίων Κοινότητας Κερατέας 0,00 0,00 0,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00

25.05.61.0002
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για
επισκεύη κτιρίων Κοινότητας Λαύριου 0,00 0,00 0,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00

25.05.62.0001

Προμήθεια σκυροδέματος για επισκευή
κτιρίων και κοινόχρηστων χωρων
Κοινότητας Κερατέας 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

25.05.62.0002

Προμήθεια σκυροδέματος για επισκευή
κτιρίων και κοινόχρηστων χωρων
Κοινότητας Λαυρίου 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

25.10.00.0000 Μικρά εργαλεία -αγορές χρήσης 14.500,00 9.000,00 9.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00

25.99.00.0000
Λοιπές προμήθειες(ηλεκτρολογικό
,υδραυλικό υλικό κ.α.) 32.000,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00

33.13.00.0000 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 1.000,00 3.500,00 7.500,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

33.13.99.0000
Λοιποί παρακρατoυμενοι φόροι
εισοδήματος 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

35.03.00.0000 Πάγια προκαταβολή 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
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50.00.00.9999
Υπόλοιπα προμηθευτών παρελθόντων ετών
(ΠΟΕ) 18.418,96 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

53.98.00.0002 ΟΑΕΔ 1% 800,00 800,00 800,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00
53.98.00.0004 Εισφορά αλληλεγγύης 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
54.03.00.0000 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 250,00 250,00 250,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00
54.04.00.0000 Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 12.000,00 16.000,00

54.04.02.0000
Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. λοιπών αμοιβών
τρίτων 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

54.04.02.0001 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών Δ.Σ. 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
54.04.03.0000 Φόροι - τέλη λοιπών αμοιβών τρίτων 20% 300,00 300,00 300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
54.08.00.0000 Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος 500,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 80.000,00

54.09.00.9999
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(ΧΑΡΤ.ΟΓΑ ΚΤΛ) 800,00 800,00 800,00 1.500,00 2.500,00 2.500,00

54.09.12.0000 Φόρος υπεργολάβων 3% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00
54.09.16.0000 Χαρτόσημο 3,6% ενοικίων - 12.500,00 17.900,00 17.900,00 26.700,00 45.000,00 59.000,00
54.99.00.0000 Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

54.99.99.9999
Παρακρατούμενοι φόροι προηγούμενων
χρήσεων προς απόδοση (ΠΟΕ) 4.000,00 4.000,00 1.344,83 1.344,83 1.344,83 1.344,83

55.00.00.0000 Ι.Κ.Α 45.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00

60.01.00.0000
Αμοιβές προσωπικού καθαρισμού
κοινοχρήστων χώρων 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

60.01.02.0000 Αμοιβές έκτακτου προσωπικού 3.500,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 35.000,00 35.000,00

60.01.03.0000
Αμοιβές προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 7.500,00 10.000,00 10.000,00

60.03.00.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. διοίκηση 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
60.04.00.0000 Ι.Κ.Α εργοδ. καθ.κοιν.χώρων 18.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

60.04.01.0000
Ι.Κ.Α εργοδ. Εισφορες εκτακτου
προσωπικού 1.000,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00 10.000,00 10.000,00

60.04.03.0000

Ι.Κ.Α εργοδ. Εισφορες προσωπικού
προγράμματος ΟΑΕΔ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00
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60.06.00.0000
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα
προσωπικού 6.000,00 8.000,00 8.000,00 15.000,00 28.000,00 35.000,00

60.07.00.0000
Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης προσωπικού 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00

61.00.00.0000 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.) 16.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

61.00.00.0001
Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)
(συνεχιζόμενο) 496,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

61.00.01.0000
Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (με
παρακρ.) 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00

61.00.02.0000
Αμοιβές και έξοδα τεχνικών
απαλλασσόμενο (με παρακρ.) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 30.000,00

61.00.02.0001
Αμοιβές και έξοδα τεχνικών
απαλλασσόμενο (με παρακρ.)συνεχιζόμενο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.00.04.0024 Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών Φ.Π.Α. 24% 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00
61.00.06.0024 Αμοιβές και έξοδα λογιστών Φ.Π.Α. 24% 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 21.000,00

61.00.17.0000
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανάπτυξης
Επιχειρηματικού Πλάνου 24.000,00 24.000,00 24.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

61.00.18.0000
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες λειτουργίας
Γεωπάρκου Λαυρεωτικής 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

61.00.19.0000
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες λειτουργίας
Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρεωτικής 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

61.00.20.0000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αξιολόγησης
Δομών και διατύπωσης  Σχεδίου
Αναδιοργάνωσης και στελεχωσής της
Εταιρείας. 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

61.00.21.0000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σχεδιασμού
ασυρματου δικτύου wi-fi στις παραλίες του
Δήμου Λαυρεωτικής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.800,00

61.00.22.0000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σχεδιασμού
υπιστηριξής χωροθετησής και ανάπτυξης
κανονισμού και επιχειρησιακού πλάνου
υπαίθριας διαφήμισής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.800,00

61.00.99.0001
Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ
απαλλασσόμενο 5.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00
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61.00.99.1001
Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ
απαλλασσόμενο συνεχιζομενο 1.488,00 0,00 1.488,00 1.488,00 1.488,00 1.488,00

61.00.99.0024
Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων
επαγγελματιών Φ.Π.Α. 24% 18.000,00 25.000,00 25.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

61.01.02.0000 Αμοιβές μελών Δ.Σ. Φ.Π.Α. απαλλασσόμενα 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

61.80.00.0001
Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών
Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ 15.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00

61.80.00.0002
Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών
Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ 15.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00

61.80.01.0001
Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρήστων χώρων
Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00

61.80.01.1001
Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρήστων χώρων
Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ(συνεχιζόμενο) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.80.01.0002
Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρήστων χώρων
Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00

61.80.01.1002
Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρήστων χώρων
Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ(συνεχιζόμενο) 0,00 0,00 496,00 496,00 496,00 496,00

61.80.00.0003
Δαπάνες Συντήρησης  χώρων ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00

61.90.11.0024 Αμοιβές μηχ/κής υποστήριξης Φ.Π.Α.24% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
62.03.07.0024 Τηλεφωνικά διοίκησης Φ.Π.Α. 24% 500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

62.04.20.0000
ΕΝΟΙΚΙΑ -ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ LEASING
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

62.04.31.0000 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων ,γαιων 4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00
62.05.53.0000 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00

62.07.62.0000
Δαπάνες διαμόρφωσης και συντήρησης
<ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ > 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

62.07.62.0001

Δαπάνες διαμόρφωσης και συντήρησης
παραχωρούμενων εδαφικών εκτάσεων για
προσωρινή εναποθεση ανεμογεννητριών 0,00 0,00 0,00 0,00 36.200,00 36.200,00

62.07.62.0002

Δαπάνες  συντήρησης  και επισκευής του
κτιρίου του πρώην Α Δημοτικού Σχολείου
Λαυρίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00
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62.07.62.0003
Δαπάνες συντήρησης και επισκευής
κοινόχρηστου Πάρκου στη ΝΕΑΠΟΛΗ 35.000,00

62.07.63.0000
Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών
μέσων 12.000,00 12.000,00 12.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00

62.07.65.0000
Επισκευές και συντηρήσεις επίπλων και
λοιπου εξοπλισμού 2.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 20.000,00 20.000,00

62.07.65.0001
Επισκευές και συντηρήσεις επίπλων και
λοιπου εξοπλισμού (συνεχιζόμενο) 496,00 0,00 496,00 496,00 496,00 496,00

63.03.01.0000 Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγών 450,00 450,00 450,00 450,00 1.200,00 2.500,00

64.00.00.0000
Έξοδα κίνησης αυτοκίνητων
φορτηγων(βενζίνες, διοδια κ.α.) 37.200,00 37.200,00 37.200,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

64.00.00.0001

Έξοδα κίνησης αυτοκίνητων
φορτηγων(βενζίνες, διοδια κ.α.)
(συνεχιζόμενο) 1.399,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.01.00.0000 Έξοδα μετακινήσεων- ταξιδίων 4.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 6.000,00 9.000,00
64.02.00.0000 Εξοδα προβολής και διαφήμισης 14.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 35.000,00 35.000,00

64.02.00.0001
Εξοδα προβολής και
διαφήμισης(συνεχιζομενο) 4.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.05.01.0000
Συνδρομές-εισφορές σε επαγγ οργαν.
Φ.Π.Α. μη συμψηφιζόμενο 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

64.05.99.0000 Λοιπές συνδρομές - εισφορές 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

64.07.03.0024
Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων
Φ.Π.Α. Διοίκηση 24% 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8.000,00 12.500,00 27.000,00

64.08.00.0024 Υλικά καθαριότητας -Είδη καθαρισμού 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00
64.07.04.0065 Αγορές βιβλίων Φ.Π.Α. διοίκηση 6,5% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.550,00 5.000,00
64.09.01.0024 Έξοδα δημοσιεύσεων Φ.Π.Α.  24% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00

64.98.02.0700
Δικαστικά έξοδα & εξώδικων
ενεργ.Φ.Π.Α.απαλλασσόμενο 2.000,00 1.500,00 1.500,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00

64.98.99.0000 Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24% 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00
65.98.99.0000 Διάφορα έξοδα τραπεζών 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00
67.90.00.0000 Δωρεές-Χορηγίες 0,00 0,00 0,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00
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81.00.00.0000
Φορολογικά προστιμα και προσαυξήσεις
χρήσης 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

81.00.99.0000 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 4.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00
81.99.00.0000 Αποθεματικό απρόβλεπτων δαπανών 17.533,98 12.885,36 12.419,15 11.439,15 11.439,15 11.439,15

82.00.00.0000
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
προηγούμενων ετών 50.000,00 60.000,00 60.000,00 75.000,00 80.000,00 110.000,00

Σύνολα 750.692,80 966.685,36 978.618,58 1.272.468,58 1.758.268,58 2.269.268,58

Το γενικό σύνολο των εσόδων-εξόδων μετά την τρέχουσα αναμόρφωση διαμορφώνεται σε ποσό 2.269.268,58 €.
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί επιβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων για το έτος 2023 και

εφεξής

Αρ. Απόφ.: 290/2022

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

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

διάταξης περί «επιβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων για το έτος 2023 και εφεξής» έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το συγκεκριμένο θέμα εισάγεται εκτάκτως στη

συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί μαζί με τα υπόλοιπα που αφορούν καθορισμό τελών για το

έτος 2023 και να σταλούν οι σχετικές αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.

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

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

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

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

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

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

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

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

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

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.

πρωτ: ΔΥ/30.09.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία:

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως έχει τροποποιηθεί

και ισχύει και το άρθρο 11 του Ν.4623/19, ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010

ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της

οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από

τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της

οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι

αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η

πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού

συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του

συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και

θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1080/80 ορίζεται το τέλος στα ακαθάριστα έσοδα των κέντρων

διασκέδασης, εστιατορίων κλπ. που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 339/1976,

όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 658/1977 μπορεί να επιβληθεί για
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λογαριασμό οποιουδήποτε Δήμου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα χωρίς τη

συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδαφ. Α’ του Ν.

339/1976.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 62 του Ν.4483/17, οι

υπόχρεοι καταβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, στους ΟΤΑ που εφαρμόζεται το

αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των αξιών και η επιβολή του τέλους είναι υποχρεωτική από το

νόμο, είναι οι εξής:

- Ποσοστό τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων:

· κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για

κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο

φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον

διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα,

· ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας,

· καντινών,

· κέντρα διασκέδασης και καταστημάτων που υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις και

λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και

κατηγορίας,

· καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά κέντρα

(προστ. με το άρθρο 62 του Ν.4483/17),

· στα οργανωμένα τμήματα των SUPER MARKETS και των πολυκαταστημάτων στα οποία

πωλούνται έτοιμα φαγητά (προστ. με το άρθρο 62 του Ν.4483/17).

- Ο συντελεστής του τέλους επιβάλλεται σε ποσοστό 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων σε

επιχειρήσεις Καζίνο και επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο.

- Ποσοστό τέλους 5% επί των ακαθάριστων εσόδων:

· των νυκτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και μουσικό

πρόγραμμα,

· καφωδείων

· κέντρων διασκέδασης (όπως καμπαρέ, νυχτερινά κέντρα, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ),

·  χορευτικών κέντρων με μουσική, ζωντανή ή μη

Κατ’ εξαίρεση, στα ακαθάριστα έσοδα των ετών 2021 και 2022 των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης

κατηγορίας (νυκτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα,

καφωδείων, κέντρων διασκέδασης και χορευτικών κέντρων με μουσική) επιβάλλεται τέλος σε

ποσοστό 0,5%, το οποίο ετησίως δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000)

ευρώ.
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Από το έτος 2023 και εφεξής, το ύψος του τέλους επανέρχεται στο ποσοστό 5%, χωρίς ελάχιστο

ετήσιο ποσό.

Στους δήμους, στην περιοχή των οποίων δεν ισχύει εν όλω ή εν μέρει το σύστημα του αντικειμενικού

προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το τέλος μπορεί να επιβάλλεται (προαιρετικά) με απόφαση

του δημοτικού συμβουλίου. Αποφάσεις για την επιβολή του τέλους που είχαν εκδοθεί βάσει των

διατάξεων του άρθρου 20 του Ν 2539/97, εξακολουθούν να ισχύουν.

Ανεξαρτήτως αν ισχύει ή όχι το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων,

το τέλος 0,5% μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στις παρακάτω

κατηγορίες επιχειρήσεων:

· καταστήματα τουριστικών ειδών,

· καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης,

· καταστήματα ενθυμίων και δώρων,

· καταστήματα ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και ελαφρών

προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (ΕΠΗΟ) και παρόχων ΕΠΗΟ προς κοινή χρήση.

· καταστήματα ενοικίασης σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων

ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία,

· καταστήματα πώλησης ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους,

· καταστήματα πώλησης ειδών «σπορ», «σκι» και «ορειβασίας»,

· σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και εκμάθησης καταδύσεων.

Ακόμα σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 39704/6-12-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών από το

ανωτέρω τέλος δεν εξαιρούνται τα καταστήματα που λειτουργούν στη χερσαία ζώνη λιμένων και

βρίσκονται εντός της εδαφικής περιφέρειας του δήμου.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη μας τα ανωτέρω κρίνουμε ως επιβεβλημμένη την συνέχιση

επιβολής του τέλους στις κάτωθι κατηγορίες επιχειρήσεων που βρίσκονται εντός και εκτός του

αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας των ακινήτων, όπως αυτή είχε αποφασιστεί με

την υπ’ αρίθμ. 136/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Λαυρεωτικής:

- Ποσοστό τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων:

· κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για

κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο

φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον

διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα,

· ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας,

· καντινών,



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 264 από 279

· κέντρα διασκέδασης και καταστημάτων που υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις και

λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και

κατηγορίας,

· καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά κέντρα

(προστ. με το άρθρο 62 του Ν.4483/17),

· στα οργανωμένα τμήματα των SUPER MARKETS και των πολυκαταστημάτων στα οποία

πωλούνται έτοιμα φαγητά (προστ. με το άρθρο 62 του Ν.4483/17).

- Ο συντελεστής του τέλους επιβάλλεται σε ποσοστό 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων σε

επιχειρήσεις Καζίνο και επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο.

- Ποσοστό τέλους 5% επί των ακαθάριστων εσόδων:

· των νυκτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και μουσικό

πρόγραμμα,

· καφωδείων

· κέντρων διασκέδασης (όπως καμπαρέ, νυχτερινά κέντρα, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ),

·  χορευτικών κέντρων με μουσική, ζωντανή ή μη

Κατ’ εξαίρεση, στα ακαθάριστα έσοδα των ετών 2021 και 2022 των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης

κατηγορίας (νυκτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα,

καφωδείων, κέντρων διασκέδασης και χορευτικών κέντρων με μουσική) επιβάλλεται τέλος σε

ποσοστό 0,5%, το οποίο ετησίως δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000)

ευρώ.

Από το έτος 2023 και εφεξής, το ύψος του τέλους επανέρχεται στο ποσοστό 5%, χωρίς ελάχιστο

ετήσιο ποσό.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης, για την συνέχιση επιβολής του τέλους επί των

ακαθαρίστων εσόδων, στις ανωτέρω επιχειρήσεις για το έτος 2023 και εφεξής.»

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 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Αρχιτεκτονική της

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως έχει

αντικατασταθεί και ισχύει.

- Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και

άλλα επείγοντα ζητήματα»



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 265 από 279

- Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/04.12.1997) «Συγκρότηση της

Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

- Την υπ’ αριθμ.136/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής,

- Την από 30.09.2022 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

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής τη συνέχιση επιβολής του τέλους στις κάτωθι

κατηγορίες επιχειρήσεων που βρίσκονται εντός και εκτός του αντικειμενικού συστήματος

προσδιορισμού αξίας των ακινήτων,  όπως αυτή είχε αποφασιστεί με την υπ’  αριθμ.  136/2021

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής:

- Ποσοστό τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων:

· κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση

εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο φαγητά, ποτά, καφές,

αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή

τραπεζοκαθίσματα,

· ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας,

· καντινών,

· κέντρα διασκέδασης και καταστημάτων που υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις και

λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας,

· καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά κέντρα (προστ.

με το άρθρο 62 του Ν.4483/17),

· στα οργανωμένα τμήματα των SUPER  MARKETS  και των πολυκαταστημάτων στα οποία

πωλούνται έτοιμα φαγητά (προστ. με το άρθρο 62 του Ν.4483/17).

Ο συντελεστής του τέλους επιβάλλεται σε ποσοστό 2%  επί των ακαθαρίστων εσόδων σε

επιχειρήσεις Καζίνο και επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο.

- Ποσοστό τέλους 5% επί των ακαθάριστων εσόδων:

· των νυκτερινών κέντρων,  αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και μουσικό

πρόγραμμα,

· καφωδείων

· κέντρων διασκέδασης (όπως καμπαρέ, νυχτερινά κέντρα, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ),

·  χορευτικών κέντρων με μουσική, ζωντανή ή μη

Κατ’ εξαίρεση, στα ακαθάριστα έσοδα των ετών 2021 και 2022 των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης

κατηγορίας (νυκτερινών κέντρων,  αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα,

καφωδείων, κέντρων διασκέδασης και χορευτικών κέντρων με μουσική) επιβάλλεται τέλος σε
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ποσοστό 0,5%, το οποίο ετησίως δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000)

ευρώ.

Από το έτος 2023 και εφεξής, το ύψος του τέλους επανέρχεται στο ποσοστό 5%, χωρίς ελάχιστο

ετήσιο ποσό.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί επιβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων  για το έτος 2023

και εφεξής

Αρ. Απόφ.: 291/2022

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

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας

διάταξης περί «επιβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων για το έτος 2023 και εφεξής» έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το συγκεκριμένο θέμα εισάγεται εκτάκτως στη

συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί μαζί με τα υπόλοιπα που αφορούν καθορισμό τελών για το

έτος 2023 και να σταλούν οι σχετικές αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.

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

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

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

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

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

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

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

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

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

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.

πρωτ: ΔΥ/30.09.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα

εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/19, "Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της

οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από

τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της

οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι

αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η

πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού

συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του
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συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και

θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων."

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν 339/76, όπως ισχύει δικαιούχοι του τέλους

διαμονής παρεπιδημούντων είναι:

Α) Οι δήμοι μέσα στα διοικητικά όρια των οποίων υπάρχουν αυτοτελείς συνοικισμοί λουτροπόλεων

(ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, κατοικίες κλπ.) διαρκούς ή εποχιακής λειτουργίας, για την υποστήριξη

της εκμετάλλευσης και λειτουργίας αναγνωρισμένων από το νόμο ιαματικών πηγών τουριστικού ή

τοπικού ενδιαφέροντος.

Β) Οι δήμοι Αμαρουσίου, Γλυφάδας, Κηφισιάς, Π. Φαλήρου, Χαϊδαρίου, Καλλιθέας, Χαλανδρίου,

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (περιοχές Βούλας και Βουλιαγμένης), Ελληνικού – Αργυρούπολης

(περιοχή Ελληνικού), Αγ. Δημητρίου, Λυκόβρυσης - Πεύκης, Μεταμορφώσεως, Πεντέλης και Φιλοθέης

– Ψυχικού (περιοχή Φιλοθέης) της περιφέρειας της πρώην Διοικήσεως Πρωτευούσης και του Δήμου

Καλαμαριάς της περιφέρειας του πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στις ανωτέρω κατηγορίες δήμων το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων επιβάλλεται υποχρεωτικά από

το νόμο (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 51311/22-6-1976).

Γ) Οι δήμοι που είναι νόμιμα χαρακτηρισμένοι ως λουτροπόλεις ή οργανωμένοι αρχαιολογικοί ή

τουριστικοί τόποι ή τόποι θερινής διαμονής. Οι περιοχές της χώρας που χαρακτηρίζονται ως

τουριστικοί τόποι,  ορίζονται από το ΠΔ 899/76  (ΦΕΚ 329/Α)  και το άρθρο 2  του ΠΔ 664/77  (ΦΕΚ

222/Α). Σε αντίθεση με τις δύο πρώτες κατηγορίες δικαιούχων ΟΤΑ, όπου η επιβολή του τέλους είναι

υποχρεωτική, στη συγκεκριμένη περίπτωση το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων μπορεί να

επιβάλλεται μόνον ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία θα βεβαιώνεται

ότι λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης προκαλούνται σε βάρος του δήμου δαπάνες

καθαριότητας και φωτισμού ή προκύπτει ανάγκη εκτέλεσης έργων για την αντιμετώπιση των σχετικών

με την τουριστική κίνηση προβλημάτων (Εγκ.  Υπ.  Εσωτ.  51311/22-6-1976).  Η απόφαση του

συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της οικονομικής επιτροπής βάσει του άρθρου 72 παρ. 1ζ

του Ν 3852/10 (Έγγρ. Υπ. Εσωτ. 7661/9-5-2012)

Δ) Εκτός των ΟΤΑ που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν 339/76, το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων

μπορεί να επιβάλλεται και από τους λοιπούς δήμους της χώρας ύστερα από απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου (άρθρο 6 παρ. 2 Ν 1080/80), που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της οικονομικής

επιτροπής (Έγγρ. Υπ. Εσωτ. 7661/9-5-2012).

Για τη νόμιμη επιβολή του τέλους πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται στην απόφαση του συμβουλίου,

ότι λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης προκαλούνται σε βάρος του δήμου δαπάνες

καθαριότητας και φωτισμού ή προκύπτει ανάγκη εκτέλεσης έργων για την αντιμετώπιση των σχετικών

με την τουριστική κίνηση προβλημάτων. Εάν δεν περιέχεται η συγκεκριμένη βεβαίωση στην απόφαση
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του συμβουλίου, η επιβολή του τέλους είναι παράνομη (ΣτΕ 2486/93 ΔιΔικ 1994 σελ. 1384, ΣτΕ 3389-

90/87 ΝοΒ 1990 σελ. 740).

Στο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων υπόκεινται τα κύρια ή μη κύρια τουριστικά καταλύματα (κατά την

έννοια του άρθρου 1 του Ν 4276/14), δηλαδή:

· Τα ξενοδοχεία.

· Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings).

· Οι ξενώνες.

· Οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες.

· Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα.

Το ύψος του τέλους παρεπιδημούντων, εφόσον η διαμονή διαρκεί για χρονικό διάστημα μικρότερο

του εξαμήνου, ορίζεται από το νόμο (από 1/1/2009) σε ποσοστό 0,5% στο μίσθωμα κλίνης

ενοικιαζόμενου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη κατασκήνωση

(CAMPING) και στο μίσθωμα κλίνης ξενοδοχειακής επιχείρησης κάθε λειτουργικής μορφής

(ξενοδοχείων, MOTEL, ΒUNGALOWS, ξενώνων και επιπλωμένων διαμερισμάτων) και κάθε

κατηγορίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πόλη μας λειτουργούν ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχειακές

επιχειρήσεις κλπ. και ο δήμος μας έχει ανάγκη εξοικονόμησης εσόδων, για την κάλυψη των δαπανών

καθαριότητας και εκτέλεσης έργων, με τα οποία θα αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που

δημιουργούνται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη μας τα ανωτέρω κρίνουμε ως επιβεβλημένη την συνέχιση

επιβολή του τέλους στις ανωτέρω κατηγορίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εδαφική

περιφέρεια του Δήμου και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης, για το έτος 2023 και

εφεξής.»

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 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Αρχιτεκτονική της

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως έχει

αντικατασταθεί και ισχύει.

- Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και

άλλα επείγοντα ζητήματα»
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- Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.339/1976 (ΦΕΚ 136/Α/05.06.1976) «Περί επιβολής υπέρ

δήμων και κοινοτήτων τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, επί των εκδιδομένων λογαριασμών και

επί των λουομένων εις φυσικάς ιαματικάς πηγάς»

- Την από 30.09.2022 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

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής τη συνέχιση επιβολής του τέλους διαμονής

παρεπιδημούντων για το έτος 2023  και εφεξής.

Το τέλος ανέρχεται σε ποσοστό 0,5%  επί του μισθώματος κλίνης ενοικιαζόμενου δωματίου,

διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη κατασκήνωση (CAMPING) και επί του μισθώματος

κλίνης ξενοδοχειακής επιχείρησης κάθε λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων, MOTEL, ΒUNGALOWS,

ξενώνων και επιπλωμένων διαμερισμάτων) και κάθε κατηγορίας.

Τα έσοδα θα διατεθούν για την κάλυψη των δαπανών καθαριότητας και εκτέλεσης έργων, με τα οποία

θα αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

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

για τη διενέργεια της προμήθειας στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων στο Δήμο

Λαυρεωτικής (α/α: 162698)

Αρ. Απόφ.: 292/2022

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 εκτός ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια

της προμήθειας στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων στο Δήμο Λαυρεωτικής (α/α: 162698)»

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως, προκειμένου

να μην υπάρξει επιπλέον καθυστέρηση στη διαδικασία του διαγωνισμού. Πρόκειται για πράξη

ενταγμένη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,  στην πρόσκληση V.  Για τη συγκεκριμένη  προμήθεια

επαναπροκηρύχθηκε διαγωνισμός, με την υπ’ αριθμ.162/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,

καθώς ο αρχικός διαγωνισμός απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφορών.

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».



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 270 από 279

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:

1. Την αριθμ. πρωτ: 4721/23.01.2019 (ΑΔΑ: ΩΡΑΖ465ΧΘ7-Κ78) Πρόσκληση V του Υπουργείου

Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,  στον

άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με

τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την

δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων

της χώρας»

2. Την υπ’ αριθμ.25/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: Ω4ΥΣΩΛ1-17Η)

περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’  του

Υπουργείου Εσωτερικών

3. Την υπ’ αριθμ. 231/2020 θετική γνωμοδότηση ΟΑΣΑ Α.Ε. για τη θέση των στεγάστρων και την

κατ'  αρχήν συμμόρφωση της προτεινόμενης προμήθειας με τις βασικές αρχές κατασκευής &

τοποθέτησης τύπων στεγάστρων της πρόσκλησης

4. Την αριθμ.  πρωτ:  40495/01.06.2021  απόφαση Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:

6Θ3Ξ46ΜΤΛ6-ΓΛ0), με θέμα: Ένταξη του Δήμου Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στο

πλαίσιο της Πρόσκλησης V,  της Πράξης:  «Προμήθεια εξοπλισμού,  κατασκευή,  μεταφορά και

τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του

επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»

5. Την υπ’ αριθμ.140/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την

οποία έγινε η αποδοχή της αριθμ. πρωτ: 40495/2021 απόφασης Ένταξης

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 19985/02.12.2021 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών με θέμα: «προμήθεια στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων στο  Δήμο Λαυρεωτικής»

(ΑΔΑΜ: 21REQ009654350)

7. Την υπ’ αριθμ.139/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «προμήθεια

στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων στο  Δήμο Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού 60.995,60

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

8. Την αριθμ. Α-331/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6753ΩΛ1-4ΑΝ)

9. Την υπ’ αριθμ.61/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση της αριθμ.139/2021 μελέτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η κατάρτιση των

όρων διακήρυξης της παρούσας σύμβασης (ΑΔΑ: 69ΔΙΩΛ1-ΟΘΕ)
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10. Την υπ’ αριθμ.162/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

αποφασίσθηκε η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους που καθορίστηκαν με την

υπ’ αριθμ.61/2022 προγούμενη απόφαση (ΑΔΑ: 6ΛΣ5ΩΛ1-8ΣΓ)

11. Την υπ’  αριθμ.471/2022  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: 162698

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

με τα παραρτήματά της αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  22PROC010688720.  Περίληψη της

διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 9ΚΖΚΩΛ1-ΑΛΤ), στην ιστοσελίδα του Δήμου

Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, καθώς και στις εφημερίδες «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και

«Παλμός».

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 24  Ιουνίου 2022,  ενώ

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική

προσφορά» και «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 1η 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: 15384/19.09.2022 έγγραφο και σας θέτω υπόψη:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» Α/Α 162698

Σήμερα 19 Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε η Επιτροπή

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ.18/2022

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, βάσει του Ν.4782/2011, προκειμένου να προβεί στην

Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών σχετικά με το έργο του

θέματος στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αρ. 471/2022 και με αρ.

πρωτ: 8423/03.06.2022  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. Μπαράτατζη Νιόβη, ΔΕ  Διοικητικού (Αναπληρωματικό μέλος)

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αρ. 471/2022 Διακήρυξη Δημάρχου

Λαυρεωτικής, την υπ’ αρ.139/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το νομικό πλαίσιο
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που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό με α/α 162698 και ότι ως ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγιση

του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου

«Οικονομική Προσφορά»,  ορίσθηκε η  Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00.

Ø Προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υπο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», χωρίς να

παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις

υποβληθείσες οικονομικές προσφορές.

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

κατάλογο προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα:

         ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

α/α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής

1
URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
23/06/2022 14:26:21

Ø Και ήλεγξε εάν προσκομίστηκε η απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της Διακήρυξης.

Κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας URBAN INNOVATIONS

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσκόμισε την απαραίτητη εγγυητική

επιστολή στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο.

Προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στον έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής που

κατατέθηκε, επικοινώνησε με τον εκδότη της  (Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Συν.Π.Πε), όπου και

διαπίστωσε την εγκυρότητά  της 01.07.2022 /Α.Π 11229.

Στη συνέχεια κατά τον έλεγχο των υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής

προσφοράς, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε  τα κατωτέρω:

Η προσφορά του οικονομικού φορέα URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :

Ø Στα δικαιολογητικά συμμετοχής: είναι πλήρης.

Ø Η Τεχνική Προσφορά : είναι πλήρης.

Κατόπιν των ανωτέρω,  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών

Εισηγείται

Την έγκριση των δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα

URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.
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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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» Α/Α 162698

Σήμερα 19 Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε η Επιτροπή

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ.18/2022

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, βάσει του Ν.4782/2011, προκειμένου να προβεί στην

αξιολόγησης των Οικονομικών προσφορών σχετικά με το έργο του θέματος στον ηλεκτρονικό ανοικτό

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αρ. 471/2022 και με αρ. πρωτ: 8423/03.06.2022  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. Μπαράτατζη Νιόβη, ΔΕ  Διοικητικού (Αναπληρωματικό μέλος)

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αρ. 471/2022 Διακήρυξη Δημάρχου

Λαυρεωτικής, την υπ’ αρ.139/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το νομικό πλαίσιο

που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό με α/α 162698 και ότι ως ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγιση

του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου

«Οικονομική Προσφορά»,  ορίσθηκε η  Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00.

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

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

υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές.

Στη συνέχεια κατά τον έλεγχο της Οικονομικής  προσφοράς, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε  τα

κατωτέρω:

Η αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα URBAN INNOVATIONS

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της  οποίας η προσφορά κρίθηκε αποδεκτή

κατά το στάδιο αξιολόγησης του υπο’φακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά»

απέδωσε το εξής αποτέλεσμα :
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Τ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

(€)

1.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ A

1° ΤΕΜΑΧΙΟ 3 3.743,84 11.231,52

2.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ Β

2° ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3.349,75 16.748,75

3.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ Γ

3° ΤΕΜΑΧΙΟ 7 2.926,11 20.482,77

ΣΥΝΟΛΟ 48.463,04
Φ.Π.Α. 24% 11.631,13

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60.094,17

Κατόπιν των ανωτέρω,  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών

Εισηγείται

Την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα URBAN INNOVATIONS

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινού μειοδότη σύμφωνα με τον

προηγούμενο πίνακα (απόσπασμα από την κατατεθειμένη μέσω συστήματος οικονομική προσφορά),

συμβατικού ποσού 48.463,04 €  + 11.631,13 € ΦΠΑ 24% = 60.094,17 € Συνολική Αξία με ΦΠΑ 24%.

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.471/2022 διακήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματα αυτής,
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- 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.471/2022  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής για την προμήθεια στεγάστρων για την

αναβάθμιση στάσεων στο Δήμο Λαυρεωτικής.

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

Φορέα: ‘’URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’.

(Γ) Κατακυρώνει ως προσωρινό μειοδότη της προμήθειας στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων

στο Δήμο Λαυρεωτικής,  τον Οικονομικό Φορέα ‘’URBAN  INNOVATIONS  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, με προσφορά ποσού 48.463,04 ευρώ  + 11.631,13 ευρώ (Φ.Π.Α. 24%) =

60.094,17 ευρώ.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της

υπηρεσίας «σύνταξη φακέλου με σκοπό την αξιολόγηση των ενεργειακών καταναλώσεων του

Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου»  (αρ. πρωτ: 8012/30.05.2022)

Αρ. Απόφ.: 293/2022

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 εκτός ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας ‘’σύνταξη

φακέλου με σκοπό την αξιολόγηση των ενεργειακών καταναλώσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου

Λαυρίου’’» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το συγκεκριμένο θέμα εισάγεται

εκτάκτως στη συνεδρίαση, λόγω του χρόνου λήξης της σύμβασης.

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 την αριθμ.

πρωτ: 15747/19.09.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα

ακόλουθα:

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

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

15. Η Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε την υπ’ αριθμ.60/2022 μελέτη της με θέμα «Παροχή

υπηρεσιών για τη σύνταξη φακέλου με σκοπό την αξιολόγηση των ενεργειακών καταναλώσεων

του Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 30.504,00 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

16. Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθμ.386/2022 απόφαση Δημάρχου, ενέκρινε την ανωτέρω

μελέτη.

17. Η ανάδοχος εταιρεία με την επωνυμία «IT&KV EΕ» και το διακριτικό τίτλο «IT&KV CONSULTING

ENGINEERS»  με αριθμ. πρωτ: 7616/23.05.2022 κατέθεσε φάκελο προσφοράς.

18. Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής με την υπ’ αριθμ. 436/2022 απόφαση Δημάρχου ανάθεσε την μελέτη

(ΑΔΑΜ: 22AWRD010632521 2022-05- 26),

19.  Την 30/05/2022 υπογράφηκε το συμφωνητικό ανάθεσης (σύμβαση) με Αρ. Πρωτ:

8012/30.05.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010654370 2022-05-31).

20. Τo από 30/08/2022 αίτημα του, ο ανάδοχος, ζητούσε να παραταθεί ο χρόνος περαίωσης των

εργασιων κατά 2 μήνες. δηλαδή έως τις 07/10/2022.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση για:

Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των εργασιών της προαναφερόμενης

σύμβασης, η οποία θα επιφέρει παράταση κατά 02 μήνες του χρόνου ολοκλήρωσης, δηλαδή από

την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης η οποία ήταν 07/09/2022  σε 07/11/2022.”

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
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- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 14607/31.08.2022 αίτημα του Αναδόχου περί παράτασης συμβατικής

προθεσμίας

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15747/19.09.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των εργασιών της αριθμ. πρωτ:

8012/30.05.2022 (22SYMV010654370) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της εταιρείας

με την επωνυμία ‘’IT&KV E.Ε.’’, σχετικά με την ‘’παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη φακέλου με σκοπό

την αξιολόγηση των ενεργειακών καταναλώσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου’’, ποσού

30.169,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και χρονικής διάρκειας εκατό (100) ημερών, για

δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 07/11/2022.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την εκπροσώπηση του

Δήμου Λαυρεωτικής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών, τη δικάσιμο της 14/10/2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή, της ΣΤΑΜΟΥ ΓΙΑΝΚΑ, ΓΑΚ

92432/2022- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ

Αρ. Απόφ.: 294/2022

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 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 14/10/2022  και σε κάθε μετ’  αναβολή,  της ΣΤΑΜΟΥ ΓΙΑΝΚΑ,  ΓΑΚ 92432/2022-

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

συγκεκριμένο θέμα εισάγεται εκτάκτως στη συνεδρίαση, λόγω της συντόμου ημερομηνίας εκδίκασης

της υπόθεσης.

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.
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Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί

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

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

ακόλουθα:

Με αριθμ. πρωτ: 16559/30.09.2022 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής αίτηση της Στάμου

Γιάνκα του Μετόντι, 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 σύμβασής της,  η οποία

πραγματοποιήθηκε σε ημερομηνίες που αναφέρονται στο ιστορικό της εν λόγω αίτησης, στη θέση,

την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή ένταξη

και εξέλιξη,  δυνάμει σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου,  λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών

τυπικών της προσόντων,  επ'  απειλή χρηματικής ποινής ύψους 300,00  ευρώ,  για κάθε μέρα μη

συμμορφώσεώς του με την απόφαση που θα εκδοθεί και έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί

της κύριας αγωγής. Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή με το ως άνω περιεχόμενο.

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η αιτούσα

εργάζεται με αλλεπάλληλες συμβάσεις, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην ως άνω αγωγή,

οι οποίες συνήφθησαν με το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’  και όχι με το Δήμο

Λαυρεωτικής.

Δικάσιμος ορίσθηκε η 14η Οκτωβρίου 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 στάση του Δήμου ως προς το αίτημα παραμονής 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..».
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο χειρισμός της υπόθεσης στο

Δικηγόρο Αθηνών,  κο Γεώργιο Ν.  Κατσαμπέρη,  έναντι του ποσού των 134,00  ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.

24%),  σύμφωνα με την από 03.10.2022 προσφορά του,  ενώ  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: 16559/30.09.2022 αίτηση της κας Στάμου Γιάνκας ενώπιον του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),

- την από 03.10.2022 προσφορά του κου Γ. Ν. Κατσαμπέρη

- το γεγονός ότι η αιτούσα δεν απασχολήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής, αλλά στο Νομικό Πρόσωπο

‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

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 Στάμου

Γιάνκα του Μετόντι, συμβασιούχου ΙΔΟΧ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ:

92432/2022 ΕΑΚ: 10589/2022), κατά τη δικάσιμο της 14ης Οκτωβρίου 2022, καθώς και σε κάθε μετ’

αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ενεργώντας εν γένει για την υποστήριξη των νομίμων συμφερόντων

του Δήμου, προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι η ενάγουσα δε συνδέεται

με σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Δήμο Λαυρεωτικής.

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


