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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν ΟΜ ΟΣ  Α Τ Τ ΙΚ Η Σ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 33ης Τακτικής Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 12 Δεκεμβρίου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 10:00 π.μ.

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 21192/2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 08.12.2022

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  6

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

Ασπασία Αργεντίνη, Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Κωνσταντίνος Λεβαντής

Απόντα μέλη  :  1

Αρετούσα Μακρή

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2022

για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 345/2022

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 περί

«έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του

προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την  περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, 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.…».

Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του

άρθρου 44 του Ν.4483/17 ορίζονται τα εξής: «1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και
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αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον

απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια

και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.»

 Σύμφωνα με την παρ.2  του άρθρου 240  του Ν.3463/2006,  όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 12 του Ν.4326/2016, οι διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 και των παρ.1 και 3 του

άρθρου 236 του ιδίου νόμου εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα.

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής: «3. Για τις αποφάσεις του

διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την

ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών

και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται

προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο

ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.

4 του άρθρου 43 του Ν.  3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν.  4257/2014 «9. Η οικονομική επιτροπή,

έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη

κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του

προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του

συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και

επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του

προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους,

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των

εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι

δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε

αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από

την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα,

σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε

καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται

εντός της ίδιας προθεσμίας,  δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που

αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
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Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά

των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του

οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα

Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή

Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277

του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε

άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού

Εσωτερικών.»

Κατ’  εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ’  αριθμ.  οικ.  40038/09.09.2011

(ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία

καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική

επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η

τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται

σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1  έως και 3,  που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής

υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’  αριθμ.136/2022 απόφασή του σχετικά με την έκθεση

εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Νομικού Προσώπου.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ’ τριμήνου έτους 2022 εμφανίζονται στον

πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Γ’  τριμήνου έτους 2022  εμφανίζονται στον

πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2022 εμφανίζονται στον πίνακα 3.

Σύμφωνα με την αριθμ. 136/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού

Προσώπου:

    «…. Από  τους  ανωτέρω  πίνακες  της  πορείας  εκτέλεσης  του   προϋπολογισμού  του  Β΄ τριμήνου

έτους 2022 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4270/14 σύμφωνα με τις οποίες στον

προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και

εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο, θα πρέπει να

επισημανθούν οι κάτωθι παρατηρήσεις.

Ως προς το σκέλος των εσόδων:
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Κατά  το  Γ΄ τρίμηνο έτους  2022 βεβαιώθηκε ποσοστό 62,52 % επί του προϋπολογισμού εσόδων

του Ν.Π.Δ.Δ. μη συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων (677.684,27€

/1.083.927,35€) ή ποσοστό 64,60% επί του συνολικού προϋπολογισμού εσόδων

συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων (835.188,41€ / 1.292.765,60€).

          Το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων κατά το Γ΄ τρίμηνο μη συμπεριλαμβανομένου του

χρηματικού υπολοίπου, ανήλθε στο ύψος των 817.709,02 ευρώ, ενώ συμπεριλαμβανομένου και του

χρηματικού υπολοίπου το συνολικό ποσό των εισπράξεων ανήλθε στο ύψος των 835.188,41 ευρώ.

          Ο στόχος οποίος είχε τεθεί με την υπ’ αριθμ.44/2022 Απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. περί

¨Έγκρισης της αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ.¨ και εν συνεχεία με τις υπ’ αριθμ.

104/2022 Απόφαση Ο.Ε. και 50/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί υποχρεωτικής

αναμόρφωσης ΟΠΔ του Δήμου Λαυρεωτικής και των Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΚΕΦΑΛΟΣ¨ και ¨ΘΟΡΙΚΟΣ¨ Δήμου

Λαυρεωτικής έτους 2022  για τις εισπράξεις του Γ΄ τριμήνου,  ήταν οι συνολικές εισπράξεις να

ανέλθουν στο ύψος των 798.244,39 ευρώ και οι εισπράξεις μόνο των εσόδων άνευ του χρηματικού

υπολοίπου στο ύψος των 780.765,00 ευρώ.  Η συνολική απόκλιση εσόδων είναι θετική 36.944,02

ευρώ και ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 4,73 %.

Ως προς το σκέλος των εξόδων:

         Κατά το Γ΄ τρίμηνο έτους 2022 τιμολογήθηκε ποσοστό 66,02% του προϋπολογισμού δαπανών

του Ν.Π.Δ.Δ., μη συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού και των πληρωμών ΠΟΕ και αποδόσεων

(683.206,83€ / 1.034.841,96€) ή 69,88% επί του συνολικού προϋπολογισμού των δαπανών.

         Εξοφλήθηκε ποσοστό 91,62% των συνολικά τιμολογημένων υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.,

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών αλλά και υποχρεώσεων του Γ΄ τριμήνου έτους 2022.

Ως προς το σκέλος των δαπανών που ισχύει ο τύπος «Εκτέλεση μείον Στόχος», το ποσό ανέρχεται σε

827.657,69 ευρώ, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν 753.655,00 ευρώ, εμφανίζεται θετική απόκλιση

74.002,69 ευρώ (ποσοστό ύψους 9,82%)

          Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Γ΄ τριμήνου, βάσει στοιχείων από το μητρώο δεσμεύσεων

ανέρχονται σε 75.749,40 ευρώ , ενώ ο στόχος  που είχε τεθεί ήταν 35.000,00 ευρώ.

          Το ταμειακό αποτέλεσμα του τριμήνου που προκύπτει από την διαφορά των αποκλίσεων επί

των συνολικών εσόδων και εξόδων ανέρχεται σε -37.058,67 ευρώ.

          Το οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά των αποκλίσεων επί του

στόχου του ταμειακού αποτελέσματος και των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε -77.808,07

ευρώ και η αναγωγή του σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο (Απόκλιση Οικονομικού

αποτελέσματος ΟΠΔ/Στόχος συνολικών Εσόδων ) και είναι -9,75%.

Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού:

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ισολογισμού, η οικονομική κατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ. κατά το Γ΄ τρίμηνο έχει

ως εξής:
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· Οι υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. εμφανίζονται αυξημένες  κατά 38.540,86 € συγκριτικά με αυτές

του προηγούμενου (δεύτερου) τριμήνου 2022.

· Τα χρηματικά διαθέσιμα εμφανίζονται μειωμένα  κατά 69.119,78 € συγκριτικά με αυτά του

προηγούμενου (δεύτερου) τριμήνου 2022.

· Οι απαιτήσεις  του Ν.Π.Δ.Δ. παρουσιάζουν μία αύξηση ύψους 9.127,79 € συγκριτικά με αυτές

του προηγούμενου (δεύτερου) τριμήνου 2022..…»

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

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- την απόφαση 40038/9.9.2011 του Υπουργού Εσωτερικών

- την αριθμ.136/2022 απόφαση του Δ. Σ. του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει την έκθεση εξόδων –  εσόδων Γ’  τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

Δήμου Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/9/2022

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2

0 Τακτικά έσοδα 992.652,00 626.941,37 0,631582 626.941,37 0,631582 1
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 2.500,00 1.575,07 0,630028 1.575,07 0,630028 1
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 500,00 3,80 0,0076 3,80 0,0076 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 12.222,00 10.290,00 0,841924 10.290,00 0,841924 1
5 Φόροι και εισφορές 7.430,00 15.072,50 2,0286 15.072,50 2,0286 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 970.000,00 600.000,00 0,618557 600.000,00 0,618557 1
1 Εκτακτα έσοδα 91.275,35 50.742,90 0,555932 50.742,90 0,555932 1

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 72.275,35 39.728,20 0,549678 39.728,20 0,549678 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 18.000,00 11.000,00 0,611111 11.000,00 0,611111 1
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.000,00 14,70 0,0147 14,70 0,0147 1

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
21 Τακτικά έσοδα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 191.358,86 140.024,75 0,731739 140.024,75 0,731739 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 187.358,86 136.024,75 0,726012 136.024,75 0,726012 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 4.000,00 4.000,00 1 4.000,00 1 1
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 17.479,39 0,00 0 0,00 0 ########
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Σύνολα εσόδων 1.292.765,60 817.709,02 817.709,02
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  ΘΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/9/2022

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 1026541,96 845488,89 0,823628 680583,31 0,6629864 637669,46 627997,46 0,6117601 0,9227341
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 386532,76 385028,76 0,996109 291988,92 0,7554054 291988,92 291988,92 0,7554054 1
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 161283,12 98034,11 0,607839 80452,77 0,4988294 80352,33 77376,33 0,4797547 0,9617609
62 Παροχές τρίτων 70318,4 38646,56 0,549594 26086,09 0,370971 22295,3 22295,3 0,3170621 0,8546816
63 Φόροι - τέλη 1700 1700 1 227,46 0,1338 227,46 227,46 0,1338 1
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 250507,68 178188,9 0,711311 175007,29 0,6986105 137382,01 130686,01 0,5216846 0,7467461

65
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση
δημοσίας πίστεως 500 500 1 112,2 0,2244 112,2 112,2 0,2244 1

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 155500 143390,56 0,922126 106708,58 0,6862288 105311,24 105311,24 0,6772427 0,9869051

67
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε
τρίτους 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

68 Λοιπά Έξοδα 200 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0!
7 Επενδύσεις 8300 2623,52 0,316087 2623,52 0,3160867 2623,52 2623,52 0,3160867 1

71
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και
προμήθειες παγίων 8300 2623,52 0,316087 2623,52 0,3160867 2623,52 2623,52 0,3160867 1

73 Έργα 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

74
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές
εργασίες κλπ 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

75
Τίτλοι πάγιας επένδυσης
(συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

8
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και
προβλέψεις 256841,61 256841,61 1 220200,26 0,8573387 197036,71 197036,71 0,7671526 0,8948069

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 65482,75 65482,75 1 65482,75 1 51762,24 51762,24 0,7904714 0,7904714
82 Αποδόσεις 191358,86 191358,86 1 154717,51 0,8085202 145274,47 145274,47 0,7591729 0,9389659

83
Επιχορηγούμενες πληρωμές
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
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9 Αποθεματικό 1082,03
Σύνολα δαπανών 1292765,6 1104954,02 903407,09 837329,69 827657,69

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

τέλος Προηγούμενου
έτους 31/12/2021

Προηγούμενο τρίμηνο
01/01/2022 - 31/03/2022

3ο Τρίμηνο 2022 Μεταβολή
%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9.927,64 9.928,91 19.056,70 1,92
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 867,18 868,45 841,24 0,97

3. Λοιπές απαιτήσεις 9.060,46 9.060,46 18.215,46 2,01
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 17.479,39 76.673,46 7.553,68 0,10

1. Ταμείο 372,99 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 17.106,40 76.673,46 7.553,68 0,10
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.400,00 2.400,00 2.800,00 1,17

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.400,00 2.400,00 2.800,00 1,17

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 79.913,28 37.376,45 75.917,31 2,03

1. Προμηθευτές 65.966,71 31.673,72 66.816,59 2,11
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 13.815,97 5.572,13 8.970,12 1,61
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,60 0,60 0,60 1,00

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 130,00 130,00 130,00 1,00
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Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7.416,80 7.416,80 7.461,60 1,01
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 7.416,80 7.416,80 7.461,60 0,00
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ του Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2021

Αρ. Απόφ.: 346/2022

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 απολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ του Δήμου 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 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ με την υπ’ αριθμ.125/2022 απόφασή του

(ΑΔΑ: 67Υ5ΟΚΚΟ-3Ι5) αποφάσισε ομόφωνα:

«…1. Ότι η βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών έγινε νόμιμα και

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Την ψήφιση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου

Λαυρεωτικής, ως εμφαίνεται στους συνημμένους  απολογιστικούς  πίνακες εσόδων και δαπανών 2021

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.…»

H 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.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση:

«Από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτουν κατά κατηγορία τα παρακάτω:

Ε Σ Ο Δ Α

Το σύνολο των εσόδων ανήλθε στο ποσό των 849.423,26 ευρώ (οκτακόσιες σαράντα εννέα  χιλιάδες

τετρακόσια είκοσι τρία ευρώ  και είκοσι έξι λεπτά) και αναλύεται ως εξής :

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τελικά
προϋπολογισθέντα
με αναμορφώσεις

2021

Τελικά
βεβαιωθέντα

και
εισπραχθέντα

2021
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 7.000,00 0,00

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.500,00 16,14
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04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
20.570,00 5.805,00

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 19.997,50 6.081,87

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 770.000,00 660.000,00

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. Ο) 819.067,50 671.903,01

12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
44.285,04 30.000,00

14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.452,50 3.452,50

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α. 1) 48.737,54 33.452,50

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

0,00 0,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.(Κ.Α.3)
0,00 0,00

41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΡΙΤΩΝ
174.850,22 139.655,17

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.000,00 4.000,00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1/1/2019 412,58 412,58

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.047.067,84 849.423,26

Οι πηγές των εσόδων που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα παρατίθενται αναλυτικότερα στο

συνημμένο απολογιστικό πίνακα εσόδων οικονομικού έτους 2021.

Για την είσπραξη των εσόδων του έτους 2021 εκδόθηκαν τα υπ΄ αριθμ. Α-1 έως Α-130 γραμμάτια

είσπραξης, τα ποσά των οποίων συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου ήταν

κατατεθειμένα στο υποκατάστημα της Ε.Τ.Ε. Λαυρίου.

Ε Ξ Ο Δ Α

Το συνολικό ποσό  των πιστώσεων  που διατέθηκε για την πληρωμή των δαπανών ανήλθε στο ποσό

των 831.943,87 ευρώ (οκτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες ευρώ ογδόντα επτά λεπτά.) και παρατίθεται

ανά Υπηρεσία στο συνημμένο απολογιστικό πίνακα δαπανών οικονομικού έτους 2021.

Για την πληρωμή των δαπανών του έτους 2020 εκδόθηκαν τα υπ΄αριθμ.1 έως 12 σειράς Α΄ και τα

υπ΄αριθμ.1 έως 366 σειράς Β΄ χρηματικά εντάλματα στα οποία είναι προσαρτημένα όλα τα οριζόμενα
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από το Νόμο παραστατικά στοιχεία και  δικαιολογητικά. Ύστερα από τα ανωτέρω η οικονομική

κατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ 849.423,26

ΕΞΟΔΑ 831.943,87

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 17.479,39

Από τα ανωτέρω  χρηματικά εντάλματα 1 Χ.Ε.Π. ποσού 2.323,05 ευρώ (δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι

τρία ευρώ και πέντε λεπτά) δεν εξοφλήθηκαν έως το τέλος του έτους 2021 και συνεπώς ακυρώθηκε.

Το χρηματικό υπόλοιπο ποσού 17.479,39 ευρώ (δέκα επτά χιλιάδες ευρώ τετρακόσια εβδομήντα

εννέα λεπτά και τριάντα εννέα λεπτά) μεταφέρθηκε στη χρήση του οικονομικού έτους 2022 με το

υπ΄αριθμ.1 Γραμμάτιο Είσπραξης...»

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

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ οικονομικού έτους

2021.

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. 125/2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου 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 του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής,

όπως εμφανίζεται στους συνημμένους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας

απόφασης.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2022

για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 347/2022

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 περί

«έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του

προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:
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Σύμφωνα με την  περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, 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.…».

Στην παρ.1  του άρθρου 236  του Ν.3463/2006,  όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2  του

άρθρου 44 του Ν.4483/17 ορίζονται τα εξής: «1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και

αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον

απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια

και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.»

 Σύμφωνα με την παρ.2  του άρθρου 240  του Ν.3463/2006,  όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 12 του Ν.4326/2016, οι διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 και των παρ.1 και 3 του

άρθρου 236 του ιδίου νόμου εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα.

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής: «3. Για τις αποφάσεις του

διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την

ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών

και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται

προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο

ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.

4 του άρθρου 43 του Ν.  3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν.  4257/2014 «9. Η οικονομική επιτροπή,

έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη

κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του

προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του

συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και

επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του

προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους,

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των

εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι

δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε

αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από
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την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα,

σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε

καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται

εντός της ίδιας προθεσμίας,  δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που

αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά

των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του

οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα

Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή

Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277

του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε

άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού

Εσωτερικών.»

Κατ’  εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ’  αριθμ.  οικ.  40038/09.09.2011

(ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία

καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική

επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η

τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται

σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1  έως και 3,  που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής

υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’  αριθμ.86/2022  απόφασή του σχετικά με την έκθεση

εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Νομικού Προσώπου.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α’ τριμήνου έτους 2022 εμφανίζονται στον

πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α’ τριμήνου έτους 2022 εμφανίζονται στον

πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2022 εμφανίζονται στον πίνακα 3.
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Σύμφωνα με την αριθμ. 86/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού

Προσώπου:

    «…. Από του ανωτέρω πίνακες για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α’ τριμήνου έτους

2022  και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.  4270/14  σύμφωνα με τις οποίες στον

προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις

εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο, θα πρέπει να

επισημανθούν οι κάτωθι παρατηρήσεις :

1. Ως προς το σκέλος των εσόδων :

• Βεβαιώθηκε το 27,73% του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων, που αποτελείται από

τις ομάδες 0, 1 & 2 του προϋπολογισμού (1.329.907,02 €) και το 27,66 % επί του συνολικού

προϋπολογισμού των εσόδων.

• Εισπράχθηκε το 39,28 % επί του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων και το της ομάδας

32 που κάνει αναφορά σε ποσά που βεβαιώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη (255.905,00 €/

651.528,42 €).

2. Ως προς το σκέλος των εξόδων :

• Υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) το 25,40 % του προϋπολογισμού των πραγματικών εξόδων, που

αποτελείται από τις ομάδες 6 & 7 του προϋπολογισμού (1.383.518,91 €) και το 25,45 % επί του

συνολικού προϋπολογισμού των εξόδων.

• Εξοφλήθηκε το 83,16 % των συνολικών υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ., είτε αυτές

δημιουργήθηκαν κατά το Α’ τρίμηνο του 2022 είτε παλαιότερα (ΠΟΕ).

3. Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού:

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ισολογισμού, η οικονομική κατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ. κατά το Α’ τρίμηνο

κρίνεται ως καλή καθώς :

•    Οι υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. εμφανίζονται αυξημένες συγκριτικά με το προηγούμενο

τρίμηνο (31/12/2021), κατά 56.140,16 €.

• Τα χρηματικά διαθέσιμα εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των 68.915,44 €, συγκριτικά

με τις 31/12/2021.

• Οι απαιτήσεις του Ν.Π.Δ.Δ. αυξήθηκαν κατά 550,00 €, συγκριτικά με τις 31/12/2021.

Συνοψίζοντας, η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. για το Α’ Τρίμηνο του

2022 κρίνεται ως καλή, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία Ισολογισμού της ανωτέρω

περιόδου.…»
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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

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- την απόφαση 40038/9.9.2011 του Υπουργού Εσωτερικών

- την αριθμ.86/2022 απόφαση του Δ. Σ. του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει την έκθεση εξόδων – εσόδων Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

Δήμου Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω:
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2022 - 31/03/2022

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %

1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα            651.528,42 €         257.785,00 € 39,57%        255.905,00 €  39,28% 99,27%
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια                             -   €                          -   €                         -   €
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια                    500,00 €                          -   € 0,00%                         -   € 0,00%
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα                             -   €                          -   €                         -   €

4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή
υπηρεσιών                             -   €                          -   €                         -   €

5 Φόροι και εισφορές              12.975,98 €              7.785,00 € 60,00%             5.905,00 €  45,51% 75,85%
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις              88.052,44 €                          -   € 0,00%                         -   € 0,00%
7 Λοιπά τακτικά έσοδα            550.000,00 €         250.000,00 € 45,45%        250.000,00 €  45,45% 100,00%
1 Εκτακτα έσοδα            678.378,60 €         110.948,25 € 16,35%        110.948,25 €  16,35% 100,00%

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας                             -   €                          -   €                         -   €
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 576.353,38 € 110.948,25 € 19,25% 110.948,25 € 19,25% 100,00%
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 101.925,22 € - € 0,00% - € 0,00%
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες                             -   €                          -   €                         -   €
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                             -   €                         -   €                         -   €
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα                    100,00 €                          -   € 0,00%                         -   € 0,00%
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών                             -   €                          -   €                         -   €

21 Τακτικά έσοδα                             -   €                          -   €                         -   €
22 Έκτακτα έσοδα                             -   €                          -   €                         -   €
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.                 1.740,00 €              1.740,00 €  100,00%             1.450,00 € 83,33% 83,33%

31 Εισπράξεις από δάνεια                             -   €                          -   €                         -   €
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών                 1.740,00 €              1.740,00 €  100,00%             1.450,00 €  83,33% 83,33%
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων            464.250,00 €           96.766,58 € 20,84%          96.305,11 €  20,74% 99,52%

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου            459.250,00 €           96.766,58 € 21,07%          96.305,11 €  20,97% 99,52%
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων                 5.000,00 €                          -   € 0,00%                         -   € 0,00%
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                             -   €                          -   €                         -   €
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους              71.314,81 €           71.314,81 €  100,00%          71.314,81 €  100,00% 100,00%

Σύνολα εσόδων         1.867.211,83 €        538.554,64 € 28,84%        535.923,17 € 28,70% 99,51%
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2022 - 31/03/2022

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 1.277.993,69 € 1.173.530,39 € 91,83% 350.777,67 € 27,45% 281.932,27 € 274.734,59 € 21,50% 78,32%

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 983.168,91 € 1.035.502,86 € 105,32% 309.655,62 € 31,50% 252.788,24 € 252.788,24 € 25,71% 81,64%
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 57.480,00 € 38.668,56 € 67,27% 8.902,32 € 15,49% 6.479,96 € 6.479,96 € 11,27% 72,79%
62 Παροχές τρίτων 49.261,16 € 20.117,82 € 40,84% 2.571,64 € 5,22% 1.979,66 € 1.914,16 € 3,89% 74,43%
63 Φόροι - τέλη 500,00 € 500,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00%
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 88.334,06 € 17.329,56 € 19,62% 7.603,00 € 8,61% 3.915,44 € 3.915,44 € 4,43% 51,50%

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας
πίστεως 500,00 € 500,00 € 100,00% 90,50 € 18,10% 90,50 € 90,50 € 18,10% 100,00

%
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 98.249,56 € 60.911,59 € 62,00% 21.954,59 € 22,35% 16.678,47 € 9.546,29 € 9,72% 43,48%
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
68 Λοιπά Έξοδα 500,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00%
7 Επενδύσεις 105.525,22 € 613,80 € 0,58% 610,08 € 0,58% 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες
παγίων 105.525,22 € 613,80 € 0,58% 610,08 € 0,58% 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%

73 Έργα 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε
επιχειρήσεις) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 483.175,72 € 479.811,98 € 99,30% 123.815,00 € 25,63% 120.451,93 € 120.451,93 € 24,93% 97,28%
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 18.588,22 € 16.561,98 € 89,10% 18.588,22 € 100,00% 16.561,98 € 16.561,98 € 89,10% 89,10%
82 Αποδόσεις 464.250,00 € 463.250,00 € 99,78% 105.226,78 € 22,67% 103.889,95 € 103.889,95 € 22,38% 98,73%

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων
Π.Ο.Ε. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 337,50 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00%
9 Αποθεματικό 517,20 € 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00%

Σύνολα δαπανών 1.867.211,83 € 1.653.956,17 € 88,58% 475.202,75 € 25,45% 402.384,20 € 395.186,52 € 21,16% 83,16%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Τέλος
προηγούμενου

έτους

Προηγούμενο
τρίμηνο 1ο Τρίμηνο 2022 Μεταβολή %

1 2 3 3\2

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ           1.863,47 €           1.863,47 €           2.413,47 € 129,51%

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ           1.620,00 €           1.620,00 €           2.170,00 € 133,95%

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο              154,64 €              154,64 €                       -   € 0,00%

3. Λοιπές απαιτήσεις                88,83 €                88,83 €              243,47 € 274,09%

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ        71.821,21 €        71.821,21 €      140.736,65 € 195,95%

1. Ταμείο                       -   €                       -   €                       -   €                       -   €

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας        71.821,21 €        71.821,21 €      140.736,65 € 195,95%

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ        63.291,38 €        63.291,38 €                       -   €                        -   €

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων                       -   €                       -   €                       -   €                        -   €

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα        63.291,38 €        63.291,38 €        17.876,66 € 28,25%

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού                       -   €                       -   €                       -   €                        -   €
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ                       -   €                       -   €                       -   €                        -   €

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες                       -   €                       -   €                       -   €                       -   €

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες                       -   €                       -   €                       -   €                       -   €

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        34.654,46 €        34.654,46 €        90.794,62 € 262,00%

1. Προμηθευτές        18.718,28 €        18.718,28 €        20.921,84 € 111,77%

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη           4.951,38 €           4.951,38 €           2.792,72 € 56,40%

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί        10.562,77 €        10.562,77 €        29.171,14 € 276,17%

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις              422,03 €              422,03 €        37.908,92 € 8982,52%

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ              645,69 €              645,69 €                       -   €                         -   €

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων                       -   €                       -   €                       -   €                       -   €
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2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)              645,69 €              645,69 €                       -   €                       -   €

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού                       -   €                       -   €                       -   €                       -   €
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2022

για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 348/2022

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας περί

«έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του

προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την  περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, 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.…».

Στην παρ.1  του άρθρου 236  του Ν.3463/2006,  όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2  του

άρθρου 44 του Ν.4483/17 ορίζονται τα εξής: «1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και

αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον

απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια

και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.»

 Σύμφωνα με την παρ.2  του άρθρου 240  του Ν.3463/2006,  όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 12 του Ν.4326/2016, οι διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 και των παρ.1 και 3 του

άρθρου 236 του ιδίου νόμου εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα.

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής: «3. Για τις αποφάσεις του

διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την

ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών

και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται

προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο

ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.

4 του άρθρου 43 του Ν.  3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν.  4257/2014 «9. Η οικονομική επιτροπή,

έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη

κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του

προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του
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συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και

επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του

προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους,

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των

εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι

δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε

αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από

την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα,

σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε

καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται

εντός της ίδιας προθεσμίας,  δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που

αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά

των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του

οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα

Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή

Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277

του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε

άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού

Εσωτερικών.»

Κατ’  εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ’  αριθμ.  οικ.  40038/09.09.2011

(ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία

καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική

επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η

τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται

σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1  έως και 3,  που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 23 από 172

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής

υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’  αριθμ.87/2022  απόφασή του σχετικά με την έκθεση

εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Νομικού Προσώπου.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α’ τριμήνου έτους 2022 εμφανίζονται στον

πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α’ τριμήνου έτους 2022 εμφανίζονται στον

πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2022 εμφανίζονται στον πίνακα 3.

Σύμφωνα με την αριθμ. 87/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού

Προσώπου:

    «…. Από τους ανωτέρω πίνακες για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β’ τριμήνου

έτους 2022 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4270/14 σύμφωνα με τις οποίες στον

προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις

εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο, θα πρέπει να

επισημανθούν οι κάτωθι παρατηρήσεις :

1.  Ως προς το σκέλος των εσόδων :

• Βεβαιώθηκε το 54,60% του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων, που

αποτελείται από τις ομάδες 0, 1 & 2 του προϋπολογισμού (726.095,61€/ 1.329.907,02€) και

το 49,39 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των εσόδων.

• Εισπράχθηκε το 54,53 % επί του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων και το

της ομάδας 32 που κάνει αναφορά σε ποσά που βεβαιώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη

(726.135,61 €/1.331.647,02 €).

2. Ως προς το σκέλος των εξόδων :

• Υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) το 42,57 % του προϋπολογισμού των πραγματικών

εξόδων, που αποτελείται από τις ομάδες 6 & 7 του προϋπολογισμού (588.968,45€

/1.383.518,91 €) και το 43,41 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των εξόδων.

• Εξοφλήθηκε το 99,21 % των συνολικών υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ., είτε αυτές

δημιουργήθηκαν κατά το B’ τρίμηνο του 2022 είτε παλαιότερα (ΠΟΕ).

3. Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού:

     Σύμφωνα με τα στοιχεία Ισολογισμού, η οικονομική κατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ. κατά το B’

τρίμηνο κρίνεται
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     ως καλή καθώς :

• Οι υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. εμφανίζονται μειωμένες συγκριτικά με το προηγούμενο

τρίμηνο (31/03/2022), κατά 73.634,55€.

• Τα χρηματικά διαθέσιμα εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των 46.607,44 €,

συγκριτικά με τις 31/13/2022.

• Οι απαιτήσεις του Ν.Π.Δ.Δ. αυξήθηκαν κατά 760,00 €, συγκριτικά με τις 31/03/2022.

Συνοψίζοντας, η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. για το Β’ Τρίμηνο του

2022 κρίνεται ως καλή, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία Ισολογισμού της ανωτέρω

περιόδου.…»

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

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- την απόφαση 40038/9.9.2011 του Υπουργού Εσωτερικών

- την αριθμ.87/2022 απόφαση του Δ. Σ. του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει την έκθεση εξόδων – εσόδων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

Δήμου Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω:
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/6/2022

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %

1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα        651.528,42 €     415.777,11 € 63,82%       414.167,11 € 63,57% 99,61%
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια                         -   €                      -   €                        -   €
2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια                500,00 €                  7,11 € 1,42%                   7,11 € 1,42% 100,00%
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα                         -   €                      -   €                        -   €
4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών                         -   €                      -   €                        -   €
5 Φόροι και εισφορές          12.975,98 €       15.770,00 € 121,53%         14.160,00 € 109,12% 89,79%
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις          88.052,44 €                      -   € 0,00%                        -   €
7 Λοιπά τακτικά έσοδα        550.000,00 €     400.000,00 € 72,73%       400.000,00 € 72,73% 100,00%
1 Έκτακτα έσοδα        678.378,60 €     310.318,50 € 45,74%       310.318,50 € 45,74% 100,00%

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας                         -   €                      -   €                        -   €
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών        576.353,38 €     310.318,50 € 53,84%       310.318,50 € 53,84% 100,00%
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες        101.925,22 €                      -   € 0,00%                        -   € 0,00%
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες                         -   €                      -   €                        -   €
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                         -   €                      -   €                        -   €
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα                100,00 €                      -   € 0,00%                        -   €

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών                         -   €                      -   €                        -   €
21 Τακτικά έσοδα                         -   €                      -   €                        -   €
22 Έκτακτα έσοδα                         -   €                      -   €                        -   €

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.             1.740,00 €          1.740,00 €  100,00%           1.650,00 €  94,83% 94,83%
31 Εισπράξεις από δάνεια                         -   €                      -   €                        -   €
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών             1.740,00 €          1.740,00 € 100,00%           1.650,00 € 94,83% 94,83%

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων        464.250,00 €     194.432,39 € 41,88%       193.970,92 € 41,78% 99,76%
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου        459.250,00 €     194.432,39 € 42,34%       193.970,92 € 42,24% 99,76%
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων             5.000,00 €                      -   €                        -   €
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                         -   €                      -   €                        -   €

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους          71.314,81 €                      -   €                        -   €
Σύνολα εσόδων     1.867.211,83 €    922.268,00 € 49,39%       920.106,53 € 49,28% 99,77%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/6/2022

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα   1.278.493,69 €   1.188.307,62 € 92,95%    588.358,37 € 46,02%   583.174,25 €    583.174,25 €  45,61% 99,12%

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού       983.168,91 €       977.486,51 € 99,42%    510.099,76 € 51,88%   509.075,70 €    509.075,70 €  51,78% 99,80%
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων         57.480,00 €         43.668,56 € 75,97%      17.105,40 € 29,76%     16.510,20 €      16.510,20 € 28,72% 96,52%
62 Παροχές τρίτων         48.161,16 €         33.910,19 € 70,41%        6.484,95 € 13,47%        5.917,35 €        5.917,35 €  12,29% 91,25%
63 Φόροι - τέλη               500,00 €               500,00 €  100,00%                1,07 € 0,21%                1,07 €                1,07 € 0,21% 100,00%
64 Λοιπά Γενικά έξοδα         88.334,06 €         68.067,57 € 77,06%      22.473,23 € 25,44%     20.277,50 €      20.277,50 € 22,96% 90,23%

65
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση
δημοσίας πίστεως               500,00 €               500,00 €  100,00%            196,90 € 39,38%           196,90 €            196,90 €  39,38% 100,00%

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων         99.849,56 €         64.174,79 € 64,27%      31.997,06 € 32,05%     31.195,53 €      31.195,53 € 31,24% 97,49%
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                        -   €                        -   €                     -   €                    -   €                     -   €
68 Λοιπά Έξοδα               500,00 €                        -   € 0,00%                     -   € 0,00%                    -   €                     -   € 0,00%

7 Επενδύσεις       105.025,22 €           1.088,80 € 1,04%            610,08 € 0,58%           610,08 €            610,08 € 0,58% 100,00%

71
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και
προμήθειες παγίων       105.025,22 €           1.088,80 € 1,04%            610,08 € 0,58%           610,08 €            610,08 € 0,58% 100,00%

73 Έργα                        -   €                        -   €                     -   €                    -   €                     -   €

74
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές
εργασίες κλπ                        -   €                        -   €                     -   €                    -   €                     -   €

75
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές
σε επιχειρήσεις)                        -   €                        -   €                     -   €                    -   €                     -   €

8
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και
προβλέψεις       483.175,72 €       481.838,22 € 99,72%    221.501,03 € 45,84%   220.293,36 €    220.293,36 €  45,59% 99,45%

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.         18.588,22 €         18.588,22 €  100,00%      18.588,22 €  100,00%     18.588,22 €      18.588,22 €  100,00% 100,00%
82 Αποδόσεις       464.250,00 €       463.250,00 € 99,78%    202.912,81 € 43,71%   201.705,14 €    201.705,14 €  43,45% 99,40%

83
Επιχορηγούμενες πληρωμές
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                        -   €                        -   €                     -   €                    -   €                     -   €

85 Προβλέψεις μη είσπραξης               337,50 €                        -   € 0,00%                     -   € 0,00%                    -   €                     -   € 0,00%
9 Αποθεματικό               517,20 €

Σύνολα δαπανών   1.867.211,83 €   1.671.234,64 € 89,50%    810.469,48 € 43,41%   804.077,69 €   804.077,69 € 43,06% 99,21%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Τέλος
προηγούμενου

έτους

Προηγούμενο
τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 2022 Μεταβολή %

1 2 3 3\2

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ           1.710,65 €           6.260,65 €             7.020,65 € 112,14%

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ           1.620,00 €           2.170,00 €             2.930,00 € 135,02%

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο                   1,82 €                   1,82 €                     1,82 € 100,00%

3. Λοιπές απαιτήσεις                 88,83 €           4.088,83 €             4.088,83 € 100,00%

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ         71.821,21 €      140.736,65 €         187.343,65 € 133,12%

1. Ταμείο                        -   €                        -   €                        -   €

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας         71.821,21 €      140.736,65 €         187.343,65 € 133,12%

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ         71.884,65 €         18.024,49 €                   74,61 € 0,41%

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων           8.593,27 €              147,83 €                    74,61 € 50,47%

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα         63.291,38 €         17.876,66 €                          -   € 0,00%

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού                        -   €                        -   €                        -   €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ                        -   €                        -   €                        -   €

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες                        -   €                        -   €                        -   €

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες                        -   €                        -   €                        -   €

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         34.506,55 €         90.646,71 €            17.012,16 € 18,77%

1. Προμηθευτές         18.331,28 €         20.921,84 €              5.183,91 € 24,78%

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη           4.803,47 €           2.644,81 €              1.189,12 € 44,96%

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί         10.562,77 €         29.171,14 €            10.552,66 € 36,18%

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις              809,03 €          37.908,92 €                    86,47 € 0,23%
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Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ         57.989,51 €                        -   €                          -   €

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων                        -   €                        -   €                        -   €

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)         57.989,51 €                        -   €                        -   €

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού                        -   €                        -   €                        -   €
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2022

για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 349/2022

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας περί

«έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του

προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την  περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, 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.…».

Στην παρ.1  του άρθρου 236  του Ν.3463/2006,  όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2  του

άρθρου 44 του Ν.4483/17 ορίζονται τα εξής: «1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και

αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον

απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια

και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.»

 Σύμφωνα με την παρ.2  του άρθρου 240  του Ν.3463/2006,  όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 12 του Ν.4326/2016, οι διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 και των παρ.1 και 3 του

άρθρου 236 του ιδίου νόμου εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα.

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής: «3. Για τις αποφάσεις του

διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την

ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών

και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται

προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο

ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.

4 του άρθρου 43 του Ν.  3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν.  4257/2014 «9. Η οικονομική επιτροπή,

έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη

κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του

προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του

συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και
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επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του

προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους,

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των

εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι

δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε

αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από

την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα,

σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε

καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται

εντός της ίδιας προθεσμίας,  δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που

αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά

των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του

οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα

Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή

Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277

του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε

άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού

Εσωτερικών.»

Κατ’  εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ’  αριθμ.  οικ.  40038/09.09.2011

(ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία

καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική

επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η

τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται

σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1  έως και 3,  που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 31 από 172

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής

υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’  αριθμ.88/2022  απόφασή του σχετικά με την έκθεση

εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Νομικού Προσώπου.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ’ τριμήνου έτους 2022 εμφανίζονται στον

πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Γ’  τριμήνου έτους 2022  εμφανίζονται στον

πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2022 εμφανίζονται στον πίνακα 3.

Σύμφωνα με την αριθμ. 88/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού

Προσώπου:

    «….Από του ανωτέρω πίνακες για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ’ τριμήνου

έτους 2022 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4270/14 σύμφωνα με τις οποίες στον

προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις

εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο, θα πρέπει να

επισημανθούν οι κάτωθι παρατηρήσεις :

1. Ως προς το σκέλος των εσόδων:

· Βεβαιώθηκε το 64,56% του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων, που αποτελείται από

τις ομάδες 0, 1 & 2 του προϋπολογισμού (936.124,20€/ 1.449.907,02€) και το 64,18 % επί του

συνολικού προϋπολογισμού των εσόδων.

· Εισπράχθηκε το 99,72 % επί του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων και το της ομάδας

32 που κάνει αναφορά σε ποσά που βεβαιώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη (935.274,20 €/

937.846,20 €).

2.   Ως προς το σκέλος των εξόδων:

· Υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) το 58,49 % του προϋπολογισμού των πραγματικών εξόδων, που

αποτελείται από τις ομάδες 6 & 7 του προϋπολογισμού (879.420,99 € /1.503.518,91 €) και το

60,30 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των εξόδων.

· Εξοφλήθηκε το 99,13 % των συνολικών υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ., είτε αυτές

δημιουργήθηκαν κατά το Γ’ τρίμηνο του 2022 είτε παλαιότερα (ΠΟΕ).

3. Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού:

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ισολογισμού, η οικονομική κατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ. κατά το Γ’ τρίμηνο

κρίνεται ως καλή καθώς :

· Οι υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. εμφανίζονται αυξημένες συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο

(30/06/2022), κατά 3.989,85 €.
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· Τα χρηματικά διαθέσιμα εμφανίζονται μειωμένα κατά το ποσό των 77.356,34 €, συγκριτικά

με τις 30/06/2022.

· Οι απαιτήσεις του Ν.Π.Δ.Δ. αυξήθηκαν κατά 890,79 €, συγκριτικά με τις 30/06/2022.

Συνοψίζοντας, η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  για το Γ’  Τρίμηνο του 2022

κρίνεται ως καλή, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία Ισολογισμού της ανωτέρω

περιόδου.…»

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

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- την απόφαση 40038/9.9.2011 του Υπουργού Εσωτερικών

- την αριθμ.88/2022 απόφαση του Δ. Σ. του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει την έκθεση εξόδων – εσόδων Γ’  τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

Δήμου Λαυρεωτικής, ως κατωτέρω:
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/9/2022

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2

0 Τακτικά έσοδα 651.528,42 € 589.917,56 € 90,54% 587.327,56 € 90,15% 99,56%
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια -   € -   € -   €
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 500,00 € 7,11 € 1,42% 7,11 € 1,42% 100,00%
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα -   € -   € -   €
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών -   € -   € -   €
5 Φόροι και εισφορές 12.975,98 € 20.585,00 € 158,64% 17.995,00 € 138,68% 87,42%
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 88.052,44 € 69.325,45 € 78,73% 69.325,45 € 78,73% 100,00%
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 550.000,00 € 500.000,00 € 90,91% 500.000,00 € 90,91% 100,00%
1 Εκτακτα έσοδα 798.378,60 € 346.206,64 € 43,36% 346.206,64 € 43,36% 100,00%

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας -   € -   € -   €
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 576.353,38 € 346.206,64 € 60,07% 346.206,64 € 60,07% 100,00%
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 101.925,22 € -   € 0,00% -   € 0,00%
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες -   € -   € -   €
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα -   € -   € -   €
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 120.100,00 € -   € 0,00% -   € 0,00%

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών -   € -   € -   €
21 Τακτικά έσοδα -   € -   € -   €
22 Έκτακτα έσοδα -   € -   € -   €

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1.740,00 € 1.740,00 € 100,00% 1.740,00 € 100,00% 100,00%
31 Εισπράξεις από δάνεια -   € -   € -   €
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 1.740,00 € 1.740,00 € 100,00% 1.740,00 € 100,00% 100,00%

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 464.250,00 € 291.802,63 € 62,85% 291.341,16 € 62,76% 99,84%
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 459.250,00 € 291.802,63 € 63,54% 291.341,16 € 63,44% 99,84%
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 5.000,00 € -   € 0,00% -   € 0,00%
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ -   € -   € -   €

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 71.314,81 € 71.314,81 € 100,00% 71.314,81 € 100,00% 100,00%

Σύνολα εσόδων 1.987.211,83 € 1.300.981,64 € 65,47% 1.297.930,17 € 65,31% 99,77%
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 30/9/2022

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα      1.377.493,69 €    1.299.403,90 € 94,33%       878.810,91 € 63,80%       870.910,77 €        869.097,27 € 63,09% 98,89%
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού      1.051.168,91 €    1.045.625,16 € 99,47%       765.488,90 € 72,82%       765.488,90 €        765.488,90 € 72,82% 100,00%
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων            57.480,00 €          46.028,56 € 80,08%         24.905,24 € 43,33%         23.927,68 €          23.927,68 € 41,63% 96,07%
62 Παροχές τρίτων            56.161,16 €          43.147,06 € 76,83%         12.767,05 € 22,73%         12.305,77 €          10.492,27 € 18,68% 82,18%
63 Φόροι - τέλη                  500,00 €               500,00 € 100,00%                   1,07 € 0,21%                   1,07 €                    1,07 € 0,21% 100,00%
64 Λοιπά Γενικά έξοδα            98.634,06 €          69.770,22 € 70,74%         35.424,99 € 35,92%         33.175,09 €          33.175,09 € 33,63% 93,65%

65
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας
πίστεως                  500,00 €               500,00 € 100,00%               265,50 € 53,10%               265,50 €                265,50 € 53,10% 100,00%

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων          112.549,56 €          93.832,90 € 83,37%         39.958,16 € 35,50%         35.746,76 €          35.746,76 € 31,76% 89,46%
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                           -   €                         -   €                        -   €                        -   €                         -   €
68 Λοιπά Έξοδα                  500,00 €                         -   € 0,00%                        -   € 0,00%                        -   €                         -   € 0,00%

7 Επενδύσεις          126.025,22 €            1.088,80 € 0,86%               610,08 € 0,48%               610,08 €                610,08 € 0,48% 100,00%

71
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και
προμήθειες παγίων          106.025,22 €            1.088,80 € 1,03%               610,08 € 0,58%               610,08 €                610,08 € 0,58% 100,00%

73 Έργα                           -   €                         -   €                        -   €                        -   €                         -   €
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ            20.000,00 €                         -   € 0,00%                        -   € 0,00%                        -   €                         -   € 0,00%

75
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε
επιχειρήσεις)                           -   €                         -   €                        -   €                        -   €                         -   €

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις          483.175,72 €       481.838,22 € 99,72%       318.903,51 € 66,00%       318.235,51 €        318.235,51 € 65,86% 99,79%
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.            18.588,22 €          18.588,22 € 100,00%         18.588,22 € 100,00%         18.588,22 €          18.588,22 € 100,00% 100,00%
82 Αποδόσεις          464.250,00 €       463.250,00 € 99,78%       300.315,29 € 64,69%       299.647,29 €        299.647,29 € 64,54% 99,78%

83
Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων
Π.Ο.Ε.                           -   €                         -   €                        -   €                        -   €                         -   €

85 Προβλέψεις μη είσπραξης                  337,50 €                         -   € 0,00%                        -   € 0,00%                        -   €                         -   € 0,00%
9 Αποθεματικό                  517,20 € 0,00% 0,00% 0,00%

Σύνολα δαπανών      1.987.211,83 €   1.782.330,92 € 89,69%   1.198.324,50 € 60,30%   1.189.756,36 €   1.187.942,86 € 59,78% 99,13%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
Τέλος Προηγούμενου

Έτους
(31/12/21)

2ο Τρίμηνο
(01/04/22 -
30/06/22)

3ο Τρίμηνο
(01/7/22 -

30/9/2022)
Μεταβολή %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.710,65 € 7.020,65 € 7.911,44 € 112,69%

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 1.620,00 € 2.930,00 € 3.820,00 € 130,38%

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 1,82 € 1,82 € 2,61 € 143,41%

3. Λοιπές απαιτήσεις 88,83 € 4.088,83 € 4.088,83 € 100,00%

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 71.821,21 € 187.343,65 € 109.987,31 € 58,71%

1. Ταμείο -   € -   € -   €

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 71.821,21 € 187.343,65 € 109.987,31 € 58,71%

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 71.884,65 € 74,61 € 226,79 € 303,97%

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 8.593,27 € 74,61 € 226,79 € 303,97%

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 63.291,38 € -   € -   €

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού -   € -   € -   €
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ -   € -   € -   €

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες -   € -   € -   €

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες -   € -   € -   €

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 34.506,55 € 17.012,16 € 21.002,01 € 123,93%

1. Προμηθευτές 18.331,28 € 5.183,91 € 9.713,43 € 187,38%

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4.803,47 € 1.189,12 € 710,54 € 59,75%

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 10.562,77 € 10.552,66 € 10.552,66 € 100,00%

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 809,03 € 86,47 € 25,38 € 29,35%
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Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 57.989,51 € -   € -   €

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων -   € -   € -   €

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 57.989,51 € -   € -   €

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού -   € -   € -   €
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ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 350/2022

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

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ.

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

ακόλουθα:

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

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

κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

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

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

εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως

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

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

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

πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας

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

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

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

απροόπτου δαπάνης.

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

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

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

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

προϋπολογισμώ».

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

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

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

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

απόφασης αναμόρφωσης.

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

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

προϋπολογισμό.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

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

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

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επικυρώθηκε.

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

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

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

η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2022.

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.286/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε

η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2022.

Με την υπ’ αριθμ. 85/2022 απόφασή του, το  Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

εισηγείται την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους

2022 για τους εξής λόγους:
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«…….ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ

ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Α.1. Μετά τον έλεγχο του προϋπολογισμού από τις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ»,

διαπιστώθηκε η ανάγκη ανακατανομής των πιστώσεων κάποιων κωδικών δαπανών, μέσω της εκ νέου

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στις διαρκώς

μεταβαλλόμενες ανάγκες του οργανισμού.

Αναλυτικά :

Α.1. Ως προς τα έξοδα

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισθ
έντα Μεταβολή Διαμορφωθέν

τα

00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 500,00 € -500,00 € 0,00 €

00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 €

00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 500,00 € -500,00 € 0,00 €

00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής
δραστηριοτήτων του Δήμου 1.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 €

00-6492
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών
πράξεων

500,00 € -500,00 € 0,00 €

15-6063.007 Λοιπές Παροχές σε είδος 2.000,00 € -1.000,00 € 1.000,00 €
15-6117.006 Αμοιβή παιδιάτρου για παιδικούς σταθμούς 14.400,00 € -1.000,00 € 13.400,00 €

15-6117.011 Διαχειριστική επάρκεια ΝΠΔΔ 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 €

15-6117.013 Καθαρισμός τζαμιών στα κτίρια του ΝΠΔΔ 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

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

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

15-6265.001 Συντήρηση επισκευή επίπλων λοιπού
εξοπλισμού 1.500,00 € -1.000,00 € 500,00 €

15-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 500,00 € -500,00 € 0,00 €

15-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.000,00 € -1.000,00 € 2.000,00 €

15-6661.003 Υλικά συτηρ. και επισκ.κτιρίων Παιδικών
Σταθμών 9.000,00 € 1.500,00 € 10.500,00 €

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

15-6692.002 Προμ. σπόρων-φυτών δενδρ. χλοοτάπητα για
Παιδ. Σταθμ 500,00 € -500,00 € 0,00 €

15-6693.002
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού
λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους για
παιδικούς σταθμούς

500,00 € -500,00 € 0,00 €

15-7133.001 Επιπλα σκεύη 1.000,00 € -500,00 € 500,00 €
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15-7413.001 Εκπόνηση Μελέτης για ένταξη στο πρόγραμμα
Ηλέκτρα 3.722,50 € -3.722,50 € 0,00 €

15-6117.014
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για σύνταξη
φακέλου και υποβολή πρότασης ένταξης στο
Πρόγραμμα «Ηλέκτρα»

0,00 € 10.222,50 € 10.222,50 €

60-6042
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές

1.000,00 € -500,00 € 500,00 €

60-6117.004
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ HACCP ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΕΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ

500,00 € -500,00 € 0,00 €

60-6142.001 Αμοιβή για παροχή πιστοποίησης HACCP
μαγειρίων Π.Σ. 500,00 € -500,00 € 0,00 €

60-7135.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 39.680,00 € -8.680,00 € 31.000,00 €

60-7135.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 62.245,22 € 8.680,00 € 70.925,22 €

Σύνολο 0,00 €

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,

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. 85/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την Πέμπτη (5η) 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

5Η 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 ΕΞΟΔΩΝ

 1 0,00 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 1.500,00

 2 0,00 15-6117.011 Διαχειριστική επάρκεια ΝΠΔΔ 1.000,00

 3 0,00 15-6117.013 Καθαρισμός τζαμιών στα κτίρια του ΝΠΔΔ 1.500,00

 4 0,00 15-6117.014 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για σύνταξη φακέλου & υποβολή  10.222,50
πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα «Ηλέκτρα»

 5 0,00 15-6661.003 Υλικά συτηρ. και επισκ.κτιρίων Παιδικών Σταθμών 1.500,00

 6 0,00 60-7135.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 8.680,00

24.402,50

2  ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 7 0,00 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια  -500,00
και σεμινάρια

 8 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων -1.000,00
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 9 0,00 00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών -500,00

 10 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  -500,00
συμβιβαστικών πράξεων

 11 0,00 15-6063.007 Λοιπές Παροχές σε είδος -1.000,00

 12 0,00 15-6117.006 Αμοιβή παιδιάτρου για παιδικούς σταθμούς -1.000,00

 13 0,00 15-6261.006 Συντηρ. κτιρίου ΚΑΠΗ Λαυρίου -500,00

 14 0,00 15-6261.007 Συντηρ. κτιρίου ΚΑΠΗ Κερατέας -500,00

 15 0,00 15-6265.001 Συντήρηση επισκευή επίπλων λοιπού εξοπλισμού -1.000,00

 16 0,00 15-6614. Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου -500,00

 17 0,00 15-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις -1.000,00

 18 0,00 15-6673. Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού -1.000,00

 19 0,00 15-6692.002 Προμ. σπόρων-φυτών δενδρ. χλοοτάπητα για Παιδ. Σταθμ -500,00

 20 0,00 15-6693.002 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών  -500,00
εδάφους για παιδικούς σταθμούς

 21 0,00 60-6042. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -500,00
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

 22 0,00 60-6117.004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ HACCP  -500,00
ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΕΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

 23 0,00 60-6142.001 Αμοιβή για παροχή πιστοποίησης HACCP μαγειρίων Π.Σ. -500,00

 24 0,00 15-7133.001 Επιπλα σκεύη -500,00

 25 0,00 15-7413.001 Εκπόνηση Μελέτης για ένταξη στο πρόγραμμα Ηλέκτρα -3.722,50

 26 0,00 60-7135.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ -8.680,00

-24.402,50
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ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ 0,00
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 517,20

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 517,20
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 0,00

 ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 24.402,50

 ΕΞΟΔΑ (-) : -24.402,50

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
 (+/-) :

ΤΕΛΙΚΟ 517,20
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

Μετά την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης, το αποθεματικό του προϋπολογισμού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’, παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 517,20

ευρώ.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 45 από 172

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

20085/28.11.2022 εισήγηση Ταμειακής Υπηρεσίας)

Αρ. Απόφ.: 351/2022

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 «διαγραφής προσαυξήσεων οφειλών κατανάλωσης ύδατος», έθεσε υπόψη των μελών

της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:20085/28.11.2022 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.

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 ισχύει,



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 46 από 172

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 δεν ισχύει.

γ) Σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας ομοίως ισχύει.

Με την υπ’  αριθμ πρωτ. 20085/24-11-2022  αίτηση (συν. 1) η κα. ΣΤΑΝΑΤΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ζητά την διαγραφή των  προσαυξήσεων των οφειλών της και να γίνει εφάπαξ η εξόφληση

του κεφαλαίου των οφειλών της ποσό ύψους 1.196,94€ λόγω του ότι δεν είχε ενημερωθεί για τις

παλαιές οφειλές κατανάλωσης ύδατος (συν. 2) από την υπηρεσία ύδρευσης του πρώην Δήμου

Κερατέας που αφορούν το με αριθμ. 002929 υδρόμετρο για καταναλώσεις από το έτος 2005 έως και

το έτος 2011.

Κατόπιν συνένωσης το έτος 2011  του πρώην Δήμου Κερατέας και του πρώην Δήμου Λαυρίου νυν

Λαυρεωτικής  μεταφέρθηκαν οι οφειλές στο Οικονομικό σύστημα του ενιαίου Δήμου Λαυρεωτικής

και στους λογαριασμούς κατανάλωσης ύδατος που αποστέλλονταν από την υπηρεσία ύδρευσης που

υφίσταται στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας έως και το Β τετράμηνο του έτους 2015, δεν αναγράφονταν

στο σύνολο προηγούμενων οφειλών του λογαριασμού ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα (συν. 3 τελευταίος

λογαριασμός από την υπηρεσία ύδρευσης που κατέθεσε στην υπηρεσία).

Επίσης κατόπιν έρευνας της ταμειακής υπηρεσίας έχει εξοφλήσει μέσω ΕΛΤΑ όλους τους

λογαριασμούς από το Α τετράμηνο του έτους 2012 έως και το Β τετράμηνο του έτους 2015 όπως

αποδεικνύεται από το  ιστορικό χρεώσεων του υδρομέτρου (συν.4) και από το  ιστορικό των

συνολικών διαχρονικών εισπράξεων (συν. 5).

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) να εισπραχθεί από την Ταμειακή

Υπηρεσία το αυτούσιο ποσό του κεφαλαίου των οφειλών της κας ΣΤΑΝΑΤΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ποσό ύψους 1.196,94€ άνευ προσαυξήσεων εντός της προθεσμίας του ενός μηνός

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

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

- την αριθμ. πρωτ: 20085/24.11.2022 αίτηση της κας ΣΤΑΝΑΤΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

- την αριθμ. πρωτ: 20085/28.11.2022 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 της κας ΣΤΑΝΑΤΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, διότι δεν είχε ενημερωθεί για τις παλαιές οφειλές κατανάλωσης ύδατος από την

Υπηρεσία Ύδρευσης του πρώην Δήμου Κερατέας που αφορούν το με αριθμ. 002929 υδρόμετρο για

καταναλώσεις από το έτος 2005 έως και το έτος 2011 και την εφάπαξ εξόφληση του κεφαλαίου των

οφειλών της ποσού ύψους 1.196,94 ευρώ, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός.

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

14751/03.12.2022 εισήγηση Ταμειακής Υπηρεσίας)

Αρ. Απόφ.: 352/2022

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 «διαγραφής προσαυξήσεων οφειλών κατανάλωσης ύδατος», έθεσε υπόψη των μελών

της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:14751/03.12.2022 εισήγηση Ταμειακής Υπηρεσίας, στην

οποία αναφέρονται τα εξής:

«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.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 48 από 172

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 δεν ισχύει.

γ) Σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας ομοίως ισχύει.

Με την υπ’ αριθμ πρωτ. 14571/30-08-2022 αίτηση του ο κ. Παπανικολάου Κωνσταντίνος του Ιωάννη

(Συν.1) ζητά την διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών κατανάλωσης ύδατος της παροχής με Αρ.

Υδρομετρητή 16014, διότι το 2016 έγινε ΠΩΛΗΣΗ του ακινήτου του χωρίς να έχει ενημερωθεί για τις

οφειλές του.

Κατόπιν έρευνας της ταμειακής υπηρεσίας ο κ. Παπανικολάου Κωνσταντίνος του Ιωάννη προσήλθε

στο ταμείο της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής την 22/06/2021  και με το με αριθμό Ε-2057

Διπλότυπο είσπραξης εξόφλησε όλες τις οφειλές του ποσό ύψους 2.123,63€ όπως αποδεικνύεται από

το ιστορικό των συνολικών διαχρονικών εισπράξεων στην Οικονομική του καρτέλα.

 Η Υπηρεσία προτείνει την διαγραφή ΜΟΝΟ των προσαυξήσεων των οφειλών του  διότι από λάθος

της υπηρεσίας ΔΕΝ είχε καταχωρηθεί στην καρτέλα το Α.Φ.Μ. του κ. Παπανικολάου Κωνσταντίνου του

Ιωάννη με αποτέλεσμα παρότι προσήλθε το έτος 2021 στο Γραφείο Εισπράξεων της Δημοτικής

Ενότητας Λαυρεωτικής και πλήρωσε το σύνολο των οφειλών του, δεν ενημερώθηκε για την ύπαρξη

των οφειλών της παροχής με Αρ. Υδρομετρητή 16014.

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) να εισπραχθεί από την Ταμειακή
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Υπηρεσία το αυτούσιο ποσό του κεφαλαίου των οφειλών του κ. Παπανικολάου Κωνσταντίνου του

Ιωάννη ποσό ύψους 85,78€ (Συν.2) άνευ προσαυξήσεων εντός της προθεσμίας του ενός μηνός

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

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: 14571/30.08.2022 αίτηση του κ. Παπανικολάου Κωνσταντίνου του Ιωάννη,

- την αριθμ. πρωτ: 14751/03.12.2022 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 Παπανικολάου Κωνσταντίνου του

Ιωάννη, διότι από λάθος της Υπηρεσίας δεν είχε καταχωρηθεί στην καρτέλα το Α.Φ.Μ.  του με

αποτέλεσμα παρότι προσήλθε το έτος 2021 στο Γραφείο Εισπράξεων της Δημοτικής Ενότητας

Λαυρεωτικής και πλήρωσε το σύνολο των οφειλών του, να μην ενημερωθεί για την ύπαρξη των

οφειλών της παροχής με Αρ.  Υδρομετρητή 16014  και την εφάπαξ εξόφληση του κεφαλαίου των

οφειλών του ποσού ύψους 85,78 ευρώ, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους

2022 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής

(απόφαση ΔΣ 214/2022)

Αρ. Απόφ.: 353/2022

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 «έγκρισης 9ης 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
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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. περί έγκρισης 5ης

τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

8. Την αριθμ.153/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. περί έγκρισης 6ης

τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

9. Την αριθμ.178/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., με την οποία

εγκρίθηκε η 7η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

10. Την αριθμ.335/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., με την οποία

εγκρίθηκε η 8η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

11. Την αριθμ.214/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., με την οποία

εγκρίθηκε η 9η τροποποίηση του προϋπολογισμού, με τις κάτωθι μεταβολές:

Στο σκέλος των εσόδων:

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

73.05 ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 4.022.700 2.000 4.024.700

41.97

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

413.631 160.000 573.631

Στο σκέλος των εξόδων:

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

62.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 520.000 160.000 680.000

13.01 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  0 13.500 13.500
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13.02 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-
ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 14.000 -11.500 2.500

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. 214/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την ένατη (9η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

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

εμφανίζεται αναλυτικά κατωτέρω:

Προϋπολογισμός Εσόδων:

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

73.05 ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 4.022.700 2.000 4.024.700

8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 25.631.251 162.000 25.793.251

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
25.631.251 162.000 25.793.251
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41.97

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

413.631 160.000 573.631

Προϋπολογισμός Εξόδων:

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

62.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 520.000 160.000 680.000

13.01 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  0 13.500 13.500

13.02 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-
ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 14.000 -11.500 2.500

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου (Ν.

Κάϊλας)

Αρ. Απόφ.: 354/2022

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 δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 20254/28.11.2022 εισήγηση

του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, στην οποία

αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ: 74449/29.12.2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί ‘’σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές

και δημοτικές κοινότητες’’ και τις διατάξεις του Ν.3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε όπως

εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά στον

πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ &
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α.
 ΕΞΟΔΩΝ

1
ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 59/22-11-2022

Κοπή και αποκομιδή καμένων και
πεσμένων πεύκων επί του
δρόμου (Τένις-Φόρος) στη
Τοπική Κοινότητα Αγίου
Κωνσταντίνου

415,40 30-6262.018
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2 VISO TH. ALEKS 7/23-11-2022

Επισκευή και συντήρηση στο
οστεοφυλάκιο του δημοτικού
κοιμητηρίου της Τοπικής
Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου

409,20 45-6261.003

3 ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 63/24-11-2022

Ομαλοποίηση δρόμου ενός (1)km
στην οδό Βουγιούκα στην Τοπική
Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου
με χρήση μηχανήματος

434,00 30-6262.018

4
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54/25-11-2022

Αλλαγή πόρτας στο
οστεοφυλάκιο του δημοτικού
κοιμητηρίου της Τοπικής
Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου

334,80 45-6261.003

5 VISO TH. ALEKS 8/26-11-2022

Αλλαγή σπασμένων στεφανιών
και βάψιμο στις μπασκέτες εντός
της παιδικής χαράς της Τοπικής
Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου

384,40 30-6262.004

ΣΥΝΟΛΟ 1.977,80

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

Ν.4555/2018 και ισχύει,

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

& Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων»,

- Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 20254/28.11.2022 εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας

Αγίου Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού 1.977,80 ευρώ που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής

της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου από τον Πρόεδρο,  Νικήτα Κάϊλα,  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:



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 54 από 172

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ &
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ
Κ. Α.

 ΕΞΟΔΩΝ

1
ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 59/22-11-2022

Κοπή και αποκομιδή καμένων και
πεσμένων πεύκων επί του δρόμου
(Τένις-Φόρος) στη Τοπική Κοινότητα
Αγίου Κωνσταντίνου

415,40 30-6262.018

2 VISO TH. ALEKS 7/23-11-2022

Επισκευή και συντήρηση στο
οστεοφυλάκιο του δημοτικού
κοιμητηρίου της Τοπικής Κοινότητας
Αγίου Κωνσταντίνου

409,20 45-6261.003

3 ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 63/24-11-2022

Ομαλοποίηση δρόμου ενός (1)km
στην οδό Βουγιούκα στην Τοπική
Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου με
χρήση μηχανήματος

434,00 30-6262.018

4 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54/25-11-2022

Αλλαγή πόρτας στο  οστεοφυλάκιο
του δημοτικού κοιμητηρίου της
Τοπικής Κοινότητας Αγίου
Κωνσταντίνου

334,80 45-6261.003

5 VISO TH. ALEKS 8/26-11-2022

Αλλαγή σπασμένων στεφανιών και
βάψιμο στις μπασκέτες εντός της
παιδικής χαράς της Τοπικής
Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου

384,40 30-6262.004

ΣΥΝΟΛΟ 1.977,80

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήματος σπουδαστή ΙΕΚ για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης

στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 355/2022

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 σχετικά με το αίτημα σπουδαστή ΙΕΚ για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στη

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής την αριθμ.  πρωτ:  20424/30.11.2022 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού &

Διοικητικής Μέριμνας (Γραφείο Προσωπικού), στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ΄αριθμ πρωτ. 18395/27-10-2022 αίτηση του σπουδαστή Κάρτζου Βασιλείου.

2. Τις διατάξεις της  παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 η  οποία αντικατέστησε  την παρ. 1 του

άρθρου 72  του Ν.  3852/10,  σύμφωνα με την οποία  ανατίθεται  ρητά στην Οικονομική

Επιτροπή  η αρμοδιότητα λήψης απόφασης για το  πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού

κάθε κατηγορίας.
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3.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, ρυθμίζονται το ύψος και ο

τρόπος κάλυψης των δαπανών της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και της μαθητείας στα

Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η συμμετοχή του Δημοσίου

στις εισφορές και τις αμοιβές των καταρτιζόμενων, τις εισφορές και καταβολές αμοιβών των

εργοδοτών στους καταρτιζόμενους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ή της μαθητείας,

καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. (παρ.7 άρθρο 34 Ν.4763/20, όπως αντικαταστάθηκε

με την παρ.1 του άρθρου 47 του Ν.4777/21).

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ

3938/26.08.2021 τεύχος Β').

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Ανάπτυξης

και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και του κατά περίπτωση

συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται το ύψος και ο τρόπος κάλυψης των δαπανών της

αμειβόμενης πρακτικής άσκησης και της μαθητείας, η συμμετοχή του Δημοσίου στις

εισφορές και τις αμοιβές των καταρτιζόμενων, τις εισφορές και καταβολές αμοιβών των

εργοδοτών στους καταρτιζόμενους, οι όροι και οι προϋποθέσεις μαθητείας και πρακτικής

άσκησης των καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. άλλων υπουργείων ή ν.π.δ.δ., καθώς και κάθε άλλο

ειδικότερο θέμα. (παρ.8 άρθρο 34 Ν.4763/20, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του

άρθρου 47 του Ν.4777/21).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και

Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται τα θέματα

Μαθητείας, που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και καθορίζεται

νέο πλαίσιο ποιότητας μαθητείας. (παρ.5 άρθρο 40 Ν.4763/20).

Η πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους των

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη

χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. (άρθρο 1 παρ.2 ΚΥΑ

K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος Β').

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις

γνώσεις και τις δεξιότητες τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την

κατάρτιση τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. (άρθρο 1 ΚΥΑ 139931/Κ1/08.09.2015 (ΦΕΚ

1953/10.09.2015 τεύχος Β') (Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ./ Κ1/146931/18.09.2015) (παρ. ΣΤ άρθρο

5 ΚΥΑ 26385/16.02.2017 (ΦΕΚ 491/ 20.02.2017 τεύχος Β').
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Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο

εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα

μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων

που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα. (παρ. Α άρθρο 1

ΚΥΑ 26385/16.02.2017 (ΦΕΚ 491/20.02.2017 τεύχος Β').

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση ή τη

μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄

βαθμού και επιχειρήσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4763/2020 (Α’ 254),

(παρ.1 άρθρο 27 Ν.4763/20) και του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., και με ευθύνη του

Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. (άρθρο 2 παρ.1 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021

τεύχος Β').

4. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται με ευθύνη των εργοδοτών και με την εποπτεία του

Ι.Ε.Κ. φοίτησης του πρακτικά ασκούμενου. (άρθρο 6 παρ.6 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ

3938/26.08.2021 τεύχος Β').

5. Κάθε πρακτικά ασκούμενος πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση σε τμήματα των φορέων

απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα,

ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του. (άρθρο 6 παρ.1 ΚΥΑ

K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος Β').

6. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από

την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου

εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει να ολοκληρωθεί,

σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου

εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης με την επιφύλαξη της παρ. 2 του

άρθρου 48  του ν.  4777/2021  (Α’  25).  (παρ.1  άρθρο 27  Ν.4763/20)  (άρθρο 1  παρ.4  ΚΥΑ

K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος Β').

7. Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, οι σπουδαστές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το

2ο εξάμηνο φοίτησης στα Ι.Ε.Κ. (Απόφαση Γ.Γ. επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια

βίου μάθησης και νεολαίας ΦΒ6/24964/Κ3/03.03.2021 (ΦΕΚ 981/12.03.2021 τεύχος Β'). Η

επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί κατ’

ελάχιστον τέσσερα (4) και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα,

σύμφωνα με τον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σε αυτά της

περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. (άρθρο 1 παρ.1 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ

3938/26.08.2021 τεύχος Β'). Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι

εννιακόσιες εξήντα(960) ώρες. (άρθρο 1 παρ.2 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ
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3938/26.08.2021 τεύχος Β').

8. Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε

μήνα. Όταν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται συνεχόμενα (6μηνο Πρακτικής Άσκησης)

η εγγραφή στο 5ο εξάμηνο γίνεται ταυτόχρονα με την έναρξή της. (Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ.

/Κ1/146931/18.09.2015).

9. Οι ώρες πρακτικής ανά ημέρα καθορίζονται σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ανάλογα με τη φύση

και το αντικείμενο της ειδικότητας κατάρτισης του ασκούμενου. Δεν επιτρέπεται η

υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου πέραν των ωρών που ορίζονται στην ειδική σύμβαση

πρακτικής άσκησης. (άρθρο 6 παρ.2 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021

τεύχος Β').

10. Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει

αίτηση -δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση

που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση.

(Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ./Κ1/146931/18.09.2015) (παρ.1 άρθρο 3 Υπ.Εθν.Παιδ.& Θρησκ.

Ζ'/1802/06.02.1996 (ΦΕΚ 104/22.02.1996 τεύχος Β') (Απόφαση Γ.Γ. επαγγελματικής

εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης και νεολαίας ΦΒ6/24964/Κ3/03.03.2021 (ΦΕΚ

981/12.03.2021 τεύχος Β')

11. Ταυτόχρονα, υποβάλλει βεβαίωση, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται

τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, δηλώνει με σαφήνεια την

έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας

της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι

αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης. (Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ.

/Κ1/146931/18.09.2015) (παρ.1 άρθρο 3 Υπ.Εθν.Παιδ.& Θρησκ. Ζ'/1802/06.02.1996 (ΦΕΚ

104/22.02.1996 τεύχος Β') (Απόφαση Γ.Γ. επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια

βίου μάθησης και νεολαίας ΦΒ6/24964/Κ3/03.03.2021 (ΦΕΚ 981/12.03.2021 τεύχος Β')

12. Ο Δ/ντής του Ι.Ε.Κ.  εγκρίνει την έναρξη και το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του

καταρτιζόμενου, εφόσον κατά την κρίση του διαπιστώνει ότι ο καταρτιζόμενος θα

απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του, ακόμα ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα

ετεροαπασχολείται για την συγκεκριμένη περίοδο. Επιπλέον, ο Δ/ντής λαμβάνει υπόψη του

ότι η επιχείρηση διαθέτει τα αναγκαία χαρακτηριστικά για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της

πρακτικής άσκησης. (Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ. /Κ1/146931/18.09.2015) (παρ. 2 άρθρο 3

Υπ.Εθν.Παιδ.& Θρησκ. Ζ'/1802/06.02.1996 (ΦΕΚ 104/22.02.1996 τεύχος Β') (Απόφαση Γ.Γ.

επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης και νεολαίας

ΦΒ6/24964/Κ3/03.03.2021 (ΦΕΚ 981/12.03.2021 τεύχος Β')
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13. Η Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ μαθητευόμενου και εργοδότη και συνυπογράφεται από τον

διευθυντή της οικείας εκπαιδευτικής δομής στην περίπτωση των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ή θεωρείται

από τον διευθυντή της οικείας εκπαιδευτικής δομής στην περίπτωση των ΕΠΑΛ/ ΙΕΚ, και

κοινοποιείται στην Ομάδα Υποστήριξης Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α με το οποίο συνεργάζεται η

εκπαιδευτική δομή. Για τον ανήλικο μαθητευόμενο η Σύμβαση υπογράφεται και από τον

κηδεμόνα του. Ο τύπος και το βασικό περιεχόμενο της Σύμβασης καθορίζονται με απόφαση

του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α, ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α και σύμφωνη

γνώμη των αρμόδιων Διευθύνσεων του ΥΠΠΕΘ.

14. Η ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης δεν συνιστά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. (άρθρο

2 παρ.2 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος Β')

15. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-

ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ -  ΕΤΑΜ)  μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος.  Για την ασφάλισή του

καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83)

ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο

οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση. (άρθρο 3 παρ.2 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ

3938/26.08.2021 τεύχος Β')

16. Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρηματοδότησης της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης,

δεν υφίσταται η υποχρέωση αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, παρά μόνο η

υποχρέωση του εργοδότη να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές της παρ. 2. (άρθρο 3 παρ.3

ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος Β')

17. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 359893/20-9-2021 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ.

18. Την υπ΄αριθμ.  πρωτ 20178/25-11-2022  βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας,  σχετικά με

την ύπαρξη πιστώσεων για την πρακτική εξάσκηση.

19.  Οι σπουδάστριες/στες δεν δικαιούνται αποζημίωση από το Δήμο για την πραγματοποίηση

της πρακτικής τους άσκησης σε αυτόν.

Με βάση τα ανωτέρω  εισηγούμαστε στην οικονομική επιτροπή να αποφασίσει την έγκριση της

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης του σπουδαστή του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Κάρτζου Βασιλείου του

Άλκη με την ειδικότητα του Τεχνικού  Μηχανοτρονικής,  στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Λαυρεωτικής, διάρκειας 960 ωρών.»

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
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άρθρου 40 του Ν.4735/2020

- την αριθμ. πρωτ: 18395/27.10.2022 αίτηση του κου Κάρτζου Βασιλείου

- την αριθμ. πρωτ: 20178/25.11.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

- την αριθμ. πρωτ: 20424/30.11.2022 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού &

Διοικητικής Μέριμνας (Γραφείο Προσωπικού)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Την έγκριση της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης του σπουδαστή του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Κάρτζου

Βασιλείου του Άλκη με την ειδικότητα του Τεχνικού  Μηχανοτρονικής,  στην Τεχνική Υπηρεσία του

Δήμου Λαυρεωτικής, διάρκειας 960 ωρών.

Ο σπουδαστής δε δικαιούνται αποζημίωση από το Δήμο Λαυρεωτικής για την πραγματοποίηση της

πρακτικής του άσκησης σε αυτόν.

Οι ασφαλιστικές του εισφορές θα βαρύνουν τον ΚΑ δαπανών 00-6053.001  του δημοτικού

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, καθώς και τον αντίστοιχο ΚΑ δαπανών οικονομικού έτους

2023.

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δημάρχου Λαυρεωτικής

ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαυρίου

Αρ. Απόφ.: 356/2022

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 «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δημάρχου Λαυρεωτικής

ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ.579/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και κατόπιν σύμφωνης γνώμης

της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών - Ανατολικής Αττικής, προκηρύχθηκε η διενέργεια πλειοδοτικής,

φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης

αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος των παραλιών

«ΧΑΡΑΚΑΣ (2 ΘΕΣΕΙΣ)», «ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΣΣΑ», «ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ», «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» και «2ο ΛΙΜΑΝΑΚΙ

ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ».

Με το με αριθμ.  πρωτ:  48663  ΕΞΕ 2020/30.06.2020  έγγραφό της η Κτηματική Υπηρεσία

Αθηνών Ανατολικής Αττικής ανακάλεσε την αρχική σύμφωνη γνώμη της σχετικά με τη δημοπράτηση

του χώρου στη θέση Β’ Λιμανάκι Δασκαλειό Κερατέας και κατά συνέπεια η εν λόγω θέση εξαιρέθηκε

από τη δημοπρασία.
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Με την από 26.06.2020 εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία, αναφορά του, ο κος Νικόλαος

Στριλιγκάς στρέφεται κατά της υπ’ αριθμ.579 και με αριθμ. πρωτ: 9644/19.06.2020 διακήρυξης

δημοπρασίας.

Σε συνέχεια της ανωτέρω μηνυτήριας αναφοράς διενεργείται προκαταρκτική εξέταση, στα

πλαίσια της οποίας καλείται ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προς κατάθεση έγγραφων εξηγήσεων ενώπιον

της κας Πταισματοδίκου Λαυρίου.

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής στο από 06.12.2022 έγγραφό του αναφέρει

ότι «…τη συγκεκριμένη υπόθεση και σε σχέση με αυτή, πολύ πριν την ανάληψη των καθηκόντων μου,

χειριζόταν η κα Ναταλία Κυριακίδου.

Δεδομένο ότι η σύνταξη του υπομνήματος θα απαιτήσει μελέτη όλου του φακέλου για να

μπορέσω να ανταπεξέλθω και λόγω φόρτου εργασίας αδυνατώ να προβώ στη σύνταξη υπομνήματος

και παρακαλώ όπως η υπόθεση διευθετηθεί από την ανωτέρω δικηγόρο.»

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 38 του Ν.4795/2021, ορίζεται

ότι η Οικονομική Επιτροπή «… ιδ) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την

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

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

ανώτατα δικαστήρια….».

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

(παράσταση ενώπιον της κας Πταισματοδίκη Λαυρίου - παραλαβή και μελέτη δικογραφίας – σύνταξη

υπομνήματος εγγράφων εξηγήσεων συλλογή σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων και κατάθεση) στη

Δικηγόρο Αθηνών, κα Ναταλία Ι. Κυριακίδου έναντι του ποσού των 300,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%,

σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά της 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 38 του Ν.4795/2021

-  την από 26.06.2020 εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία, αναφορά του Νικολάου Α. Στριλιγκά

- Το από 06.12.2022 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου

- την προσφορά της Δικηγόρου Αθηνών κας Ν.Ι. Κυριακίδου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα
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Α. Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο Αθηνών, κα Ναταλία Ι. Κυριακίδου (Α.Μ.

ΔΣΑ 15768), με έδρα στην Αθήνα, Σπ. Τρικούπη 47 – 49, με ΑΦΜ 031402593, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, να

αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσης (Παραλαβή και μελέτη δικογραφίας – σύνταξη υπομνήματος

εγγράφων εξηγήσεων, συλλογή σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων και κατάθεση) και να

εκπροσωπήσει το Δήμαρχο Λαυρεωτικής ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαυρίου, στα πλαίσια της

προκαταρκτικής εξέτασης, επί της σχηματισθείσας ποινικής δικογραφίας με ΑΒΜ ΔΕ/8210 Ε-21/80,

μετά την από 26.06.2020 εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία, αναφορά του Νικολάου Στριλιγκά του

Ανδρέα.

Β. Η αμοιβή της ως άνω δικηγόρου ορίζεται σε 300,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 372,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 06.08.2022 αγωγή της κας Ασημένιου Ελευθερίας (αρ.

πρωτ. 15515/14.9.2022) που αφορά αποζημίωσή της για τις ζημιές που υπέστη, εκ παραλείψεως

των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 357/2022

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 σχετικά με την από 06.08.2022 αγωγή της κας Ασημένιου Ελευθερίας για αποζημίωσή της

για τις ζημιές που υπέστη, εκ παραλείψεως των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής, έθεσε υπόψη

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με αριθμ.  πρωτ:  15515/14.09.2022  κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η αγωγή

αποζημίωσης της κας Ελευθερίας Ασημένιου του Σπυρίδωνος ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου,

με την οποία αιτείται να υποχρεωθεί ο Δήμος να καταβάλλει αποζημίωση συνολικού ύψους

10.057,34 ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοσή της, το οποίο αφορά χρήση ιδιωτικού ασθενοφόρου,

αγορά ιατρικού υλικού,  αποζημίωση για οικειοθελή παροχή υπηρεσιών από το σύζυγό της και

αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης.

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Λαυρεωτικής στην από 25.10.2022 γνωμοδότησή του

αναφέρει τα εξής:

«Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο όρος «αστική ευθύνη» σημαίνει ότι το Δημόσιο και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(α΄ και β΄ βαθμού) ευθύνονται σε αποζημίωση για παράνομες πράξεις, υλικές ενέργειες ή και

παραλείψεις των οργάνων τους κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας τους.

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

αντικειμενική. Πρόκειται δηλαδή για ευθύνη που γεννάται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη
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υπαιτιότητας του οργάνου του Δημοσίου ή των ΟΤΑ, πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια αυτού που

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

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

παράλειψη να είναι παράνομη, να προκαλεί ζημιά (περιουσιακή ή ηθική), ενώ μεταξύ της πράξης, της

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

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

απόρροια αυτής.

Ειδικότερα η παράνομη συμπεριφορά, έγκειται στην παράβαση της υποχρέωσης επιμέλειας

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

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Περιπτώσεις σαν αυτές που αναφέρονται στην εν λόγω αγωγή και οι

οποίες οδηγούν σε βλάβη των πολιτών είναι συνήθης σε καταδίκη του Δημοσίου και των ΟΤΑ σε

αποζημίωση.

Ο εξώδικος συμβιβασμός προτείνεται προκειμένου να αποφευχθεί η μεγάλη χρονική

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

για το Δήμο. Υποχρέωση των δήμων είναι λοιπόν να εξετάζουν, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, τη

δυνατότητα της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους με τους πολίτες.

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

Καλλικράτης») προβλέπει ρητά τη δυνατότητα επίτευξης εξώδικου συμβιβασμού με απόφαση της

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

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

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

το αντικείμενο της διαφοράς είναι έως 60.000€ πλέον ΦΠΑ.

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Στην προκειμένη περίπτωση η ενάγουσα επικαλείται ότι στις 19/7/2022 ευρισκόταν στην

περιοχή της Κερατέας, ότι διερχόταν εκ της πλατείας του Αγίου Δημητρίου και λόγω του ότι στην

περιοχή επικρατούσαν άνεμοι εντάσεως τουλάχιστον 6 μποφόρ, το εκεί υπάρχον σιντριβάνι δεν είχε

διακοπεί στη λειτουργία του και εκ της αιτίας αυτής είχε πλημμυρήσει ολόκληρη η πλατεία, γλίστρησε

και τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά.

Η ενάγουσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε δε ρήξη μηνίσκων και συνδέσμων

και έφερε δε κηδεμόνα αρθρούμενο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 εβδομάδων. Εκ της ανωτέρω

αιτίας ζητεί να της καταβληθεί ποσό συνολικού ύψους 10.057,34€, αναλυόμενου περαιτέρω σε

557,34 σε νοσήλια και φάρμακα, 4500€ σε κονδύλιο αποκλειστικής νοσοκόμας και 5000€ για ηθική

βλάβη.
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Από τον έλεγχο του φακέλου προκύπτει συμβατότητα των ζημιών με το συμβάν και ως εκ

τούτου θα πρέπει να εξεταστεί η προοπτική από το Δήμο να καταβάλει μέρος της αιτούμενης

αποζημίωσης, η οποία είναι αρκετά πιθανό να επιδικαστεί σε ένα δικαστήριο και να επιβαρυνθεί ο

ΔΗΜΟΣ με τόκους.

Εισηγούμαι λοιπόν να αποζημιωθεί ως εξής:

1)  Για το πρώτο κονδύλιο, το σύνολό του ποσού των 557,34€

2) Για το δεύτερο, το ποσό των 1500€

3) Για το τρίτο, το ποσό των 1700€

Συνολικά δηλαδή το ποσό των 3.757,34€

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

την ΟΕ την καταβολή της αποζημίωσης, ήτοι την καταβολή του ποσού των 3.757,34€ με απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής.»

Με την αριθμ.  πρωτ:20050/24.11.2022  αίτησή της προς το Δήμο Λαυρεωτικής η κα Ελ.

Ασημένιου ζητά την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς της με το Δήμο Λαυρεωτικής,  με την

καταβολή από μέρους του Δήμου ποσού 3.800,00 ευρώ.

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

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

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

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

ακυρότητα της απόφασης.

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

αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

- την από 06.08.2022 αγωγή της κας Ασημένιου Ελευθερίας

- τη από 25.10.2022 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου

- την αριθμ. πρωτ: 20050/24.11.2022 αίτηση της κας Ελευθερίας Ασημένιου

- το γεγονός ότι με τον εξώδικο συμβιβασμό θα αποφευχθεί η μεγάλη χρονική καθυστέρηση

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

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της κας Ασημένιου
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Ελευθερίας του Σπυρίδωνος,  η οποία αφορά αποζημίωσή της για τις ζημιές που υπέστη,  εκ

παραλείψεως των Υπηρεσιών του Δήμου να διακόψουν λειτουργία σιντριβανιού σε περίοδο

ακραίων καιρικών συνθηκών, να πλημμυρήσει η παρακείμενη πλατεία και εκ της αιτίας αυτής να

γλιστρήσει η δημότης και να τραυματιστεί σοβαρά στις 19.07.2022.

Την εφάπαξ καταβολή ποσού 3.800,00 ευρώ.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ δαπανών 00-6492  του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2022.

Η αιτούσα θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ούτε διατηρεί κατά του Δήμου Λαυρεωτικής

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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Θ’

κύκλος) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Αρ. Απόφ.: 358/2022

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 περί «έγκρισης

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Θ’ κύκλος) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012): Ρυθμίσεις για την τοπική

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

2. Την υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής σχετικά με την

«Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαυρεωτικής και συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης

που εποπτεύει τη λειτουργία του».

3. Την υπ’ αριθμ 408/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής με θέμα «εισήγηση

σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής».

4. Την υπ’ αριθμ. 201/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα «ψήφιση

κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής».

5. Την υπ’ αριθμ.144/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

εγκρίθηκε η Έκθεση  πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Α’ κύκλου) του Δημοτικού

Κοινωνικού Παντοπωλείου Λαυρεωτικής.

6. Την υπ’ αριθμ. 137/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Β’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Λαυρεωτικής.
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7. Την υπ’ αριθμ. 430/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Γ’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Λαυρεωτικής.

8. Την υπ’ αριθμ. 218/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Δ’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Λαυρεωτικής.

9. Την υπ’ αριθμ. 67/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Ε’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Λαυρεωτικής.

10. Την υπ’ αριθμ. 233/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Στ’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Λαυρεωτικής.

11. Την υπ’ αριθμ. 198/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Ζ’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Λαυρεωτικής.

12. Την υπ’ αριθμ.115/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση

πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Η’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Λαυρεωτικής.

13. Την αριθμ.2/2021 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας

δικαιούχων (9ου κύκλου) των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

14. Την αριθμ.1/2022 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Δημοτικού Κοινωνικού

Παντοπωλείου Λαυρεωτικής σχετικά με την έγκριση πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Θ’

κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το αριθμ.

πρωτ: 19817/21.11.2022 έγγραφό της, η Διαχειριστική Επιτροπή υπέβαλε την Έκθεση  πεπραγμένων

– διαχειριστικού απολογισμού (Θ’ κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, προκειμένου

να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 158/2014 απόφαση

Δημοτικού Συμβουλίου.

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 2 του Ν.4071/2012,

- Την υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής,
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- Την αριθμ.2/2021 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας

δικαιούχων (9ου κύκλου) των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου,

- Την αριθμ.1/2022 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Δημοτικού Κοινωνικού

Παντοπωλείου Λαυρεωτικής σχετικά με την έγκριση πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Θ’

κύκλου) του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την Έκθεση πεπραγμένων – διαχειριστικού απολογισμού (Θ’ κύκλος) του Δημοτικού

Κοινωνικού Παντοπωλείου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω:

Έκθεση Πεπραγμένων – Διαχειριστικού Απολογισμού Θ΄ Κύκλου
Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Λαυρεωτικής

Σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 158/2014 και 194/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του

Δήμου Λαυρεωτικής, ιδρύθηκε το Κοινωνικό Παντοπωλείο και συγκροτήθηκε Επιτροπή Διαχείρισης

που εποπτεύει τη λειτουργία του. Στη συγκεκριμένη Επιτροπή προεδρεύει ο Δήμαρχος και μετέχουν

Δημοτικοί Σύμβουλοι που έχουν οριστεί με τις ανωτέρω αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει μεριμνήσει για τη διάθεση κατάλληλων χώρων για τις ανάγκες

λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου και στις δύο δημοτικές ενότητες. Για την περιοχή του

Λαυρίου έχει επιλεγεί ισόγειο κτίσμα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής ( πεζόδρομος Φωκίωνος

Νέγρη) και για την περιοχή της Κερατέας, η αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος.

Έχοντας ολοκληρωθεί με επιτυχία ο Θ’  κύκλος διανομών σε ωφελούμενους δημότες μας,

σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να παρουσιάσει ολοκληρωμένα και με σαφήνεια τα βήματα και

τις ενέργειες που ακολουθήθηκαν από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο Δήμος,  για την έναρξη του Θ'  κύκλου λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου μέσα από

ανακοίνωση - πρόσκληση προς τους δημότες του, περιέγραφε τα ακριβή δικαιολογητικά που

χρειάστηκε να υποβάλουν οι δυνητικά δικαιούχοι,  με βάση τα κριτήρια της υπ.  αριθ.  201/2014

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που ζητήθηκε να προσκομιστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες ήταν

τα εξής:

■ Αίτηση του ενδιαφερομένου

■ Υπεύθυνη δήλωση

■ Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης

Δυνητικά δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου είναι:

■ Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαυρεωτικής

■ Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαυρεωτικής
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■ Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Λαυρεωτικής και διαθέτουν

άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο.

Οι αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των πολιτών υποβλήθηκαν στις υπηρεσίες

πρωτοκόλλου των δύο δημοτικών ενοτήτων και στα ΚΕΠ Λαυρίου και Κερατέας. Για τη διευκόλυνση

των ενδιαφερομένων η παραλαβή των αιτήσεων συνεχίστηκε καθ'όλη τη διάρκεια του έτους.

Με την 2/2021  απόφασή της (επισυνάπτεται η απόφαση και η σχετική λίστα των

ωφελουμένων), η Διαχειριστική Επιτροπή του Κοινωνικού Παντοπωλείου προχώρησε στην έγκριση

των ωφελουμένων που θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα του κοινωνικού παντοπωλείου, με βάση τα

κριτήρια που έχουν καθοριστεί με την απόφαση 201/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βασικό κριτήριο για την ένταξη των ατόμων και των οικογενειών,  ήταν η διαπίστωση της

αδυναμίας τους να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές βασικές ανάγκες σε συνδυασμό με την εξέταση

και άλλων κοινωνικών κριτηρίων. Να σημειωθεί, ότι έγινε συντονισμένη προσπάθεια από τις

υπηρεσίες, ώστε οι ωφελούμενοι να αποτελούν αρχηγούς οικογένειας και να αποφεύγεται η επιλογή

δύο ατόμων από την ίδια οικογένεια ως ωφελουμένων,  προκειμένου να ανακουφιστούν όσο το

δυνατόν περισσότερες οικογένειες.

Ο Θ' κύκλος ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 και ολοκληρώθηκε, κατόπιν μακράς διακοπής λόγω

λήξης υπάρχουσας σύμβασης και υπογραφής νέας,  τον Σεπτέμβριο του 2022.  Αναλυτικά

πραγματοποιήθηκαν δύο διανομές κατά το 2021  (Απρίλιος και Μάιος)  και τέσσερις κατά το 2022

(Ιούνιος-Σεπτέμβριος).

Έτσι,  οι δύο πρώτες διανομές καλύφθηκαν από προϋπάρχουσα σύμβαση σε ισχύ με την

«AMANTA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

-  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ -  ΜΕΣΙΤΙΚΗ»,  με το διακριτικό τίτλο «AMANTA  Α.Ε.»  (Υπογραφή Σύμβασης

31.01.2020) με έδρα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, συνολικού ποσού 62.395,5€.

Αφού εξαντλήθηκε το ποσό της συγκεκριμένης σύμβασης, το κοινωνικό παντοπωλείο

διέκοψε αναγκαστικά τη λειτουργία του μέχρι την ολοκλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

για την ανάδειξη καινούργιου προμηθευτή με βάση πρόβλεψη στον Κ.Α. εξόδων 15-6474.002 με τίτλο

«Έξοδα Κοινωνικού Παντοπωλείου» οικονομικών ετών 2021-2022. Κατά την παραπάνω διαδικασία

σημειώθηκε αρκετά μεγάλη καθυστέρηση, καθώς μετά από την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

έγινε προδικαστική προσφυγή από συμμετέχοντα στον διαγωνισμό.  Η Οικονομική Επιτροπή του

Δήμου μετά από αυτή την εξέλιξη όφειλε να αναμένει το αποτέλεσμα της εκδίκασης της προσφυγής

και κατόπιν να κινήσει ξανά τις σχετικές διαδικασίες.

Τελικά, ως προμηθευτής σύμφωνα με την υπ'αριθμ. πρωτ. 7686/24.05.2022 σύμβαση,

ορίστηκε ο Ανδρέας Αλ. Σκουριάς, ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ με έδρα στα

Βριλήσσια. Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 62.504,82€ με χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών
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και δυνατότητα παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού. Μετά την υπογραφή

της ανωτέρω σύμβασης ξεκίνησε εκ νέου η λειτουργία του συγκεκριμένου κύκλου του κοινωνικού

παντοπωλείου.

Κάθε μήνα πριν την εκάστοτε διανομή οι δικαιούχοι ειδοποιούνταν τηλεφωνικά από

υπαλλήλους του δήμου, ώστε να τους γνωστοποιηθεί η ημερομηνία διανομής των τροφίμων.

Οι ποσότητες τροφίμων που διανέμονταν κάθε μήνα στους ωφελούμενους ήταν οι κάτωθι:

• 2lt λάδι

• 1kg ζάχαρη

• 1kg αλεύρι

• 500gr φασόλια

• 500gr φακές

• 1kg ρύζι

• 4 πακέτα μακαρόνια

• 3 τεμάχια τοματοχυμός

• 6 κουτιά γάλα εβαπορέ

Αριθμητικά, οι ποσότητες που προμηθεύτηκε το κοινωνικό παντοπωλείο και διανεμήθηκαν κατά τον

Θ'  κύκλο λειτουργίας του (6 διανομές) στους 235 ωφελούμενους-αρχηγούς οικογενειών σε όλο το

Δήμο ήταν:

5.640 τεμάχια των 500 gr

2.820 τεμάχια του lit

2.820 τεμάχια των 500 gr

4. 230 τεμάχια των 500 gr

8.460 τεμάχια των 410 gr

1.410 τεμάχια του 1kg

 1.410 τεμάχια του 1kg

1.410 τεμάχια του 1kg

Μετά την ολοκλήρωση της Θ' φάσης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου συνεχίστηκε η

υποβολή των αιτήσεων για δυνητικά δικαιούχους της I'  φάσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου,  η

οποία βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής.

• μακαρόνια

• ελαιόλαδο

• όσπρια

• τοματοχυμός

• γάλα εβαπορέ

• αλεύρι

• ζάχαρη

• Ρύζι



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 69 από 172

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου

2022

Αρ. Απόφ.: 359/2022

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 πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου 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.

 Η Ειδική Ταμίας υπέβαλε το αριθμ. πρωτ: 20687/02.12.2022 πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης

μηνός Νοεμβρίου 2022, το οποίο έχει ως κατωτέρω:

Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος στις τράπεζες, το υπόλοιπο του

Δήμου σε λογαριασμούς όψεως την 30/11/2022 ανήλθε στο ποσό των 2.865.086,37 €.
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 30/11/2022

ΕΣΟΔΑ 21.091.466,95 €
ΕΞΟΔΑ 18.224.378,02 €
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΝ
30/11/2022 2.867.088,93€

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 343.274,46 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 144/540073-20 38.03.00.0003 75,05 €
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 1.163,12 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 144/003352-96 38.03.03.0000 166,88 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 144/003353-79 38.03.03.0001 0,00 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 144/003354-52 38.03.03.0003 43,47 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ POS 144/003965-95 38.03.00.0005 957,80 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 144/003355-36 38.03.03.0002 16,41 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΤΕΟ 144/004811-99 38.03.03.0005 0,00 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΤΑ 144/004490-30 38.03.00.0008 0,69 €

ΣΥΝΟΛΟ 438.253,66 €
ALPHA BANK 0,00 €
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 433.00.2001.000035 38.03.02.0000 13.202,38 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Α.Π. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 433.00.2001.000086 38.03.02.0001 1.347,02 €

ΣΥΝΟΛΟ 14.549,40 €
Τράπεζα Eurobank 0,00 €

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ 0026.0424.40.0200036773 38.03.01.0000 3.691,60 €
ΣΥΝΟΛΟ 3.691,60 €

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 0,00 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ GR 5209700011335300010048700 38.03.04.0003 932,07 €
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ GR 5509700011330801740000900 38.03.04.0001 1.613.329,67
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ GR 2609700011330501590059613 38.03.04.0002 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.614.261,74 €
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ GR8101000240000000026234187 38.03.04.0004 794.329,97 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 2.865.086,37
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Πλέον στην ταμιακή υπηρεσία του Δήμου υπήρχε σε μετρητά το ποσό των 1.442,82€.

Στα χέρια των υπόλογων των παγίων προκαταβολών υπάρχει σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού, το

ποσό των 15.837,51€.

Αθροιστικά,  τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο του Δήμου και στην τράπεζα ανέρχονταν σε

2.882.366,70€

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 2.867.088,93€

και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ 2.048.739,67€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ            474,71€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ    817.874,55€

ΣΥΝΟΛΑ 2.867.088,93€

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα  15.277,77€ αναλύεται

ως ακολούθως:

       Μείον (-)  654,14€: που αφορούν το υπ’ αριθμ. Α -724/30-11-2022 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης

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

από την τράπεζα κατά το μήνα Νοέμβριο.

       Μείον (-) 343,77€: που αφορούν το υπ’ αριθμ. Α -725/30-11-2022 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης

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

από την τράπεζα κατά το μήνα Νοέμβριο.

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

Προκαταβολές.

       Πλέον (+) 225,68 €: που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 25/11/2022 στον υπ’

αριθμ.  14454004657 τραπεζικό λογαριασμό με καταθέτη τα   «ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ», για την οποία δεν

έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση του αντίστοιχου

τιμολογίου και θα τακτοποιηθεί το μήνα Δεκέμβριο.

 Πλέον (+) 50,00 €: που αφορούν είσπραξη που πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2022  στον υπ’

αριθμ. GR1401404330433002001000035 τραπεζικό λογαριασμό με την αιτιολογία «ΔΟΣΗ ΔΗΜΟΤ»,

για την οποία δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης καθώς υπάρχει ελλιπή πληροφόρηση

για τον καταθέτη της. Η συγκεκριμένη κίνηση στην περίπτωση που ΔΕΝ εμφανιστεί ο καταθέτης της

έως και τις 31/12/2022,  θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’  αριθμ.  22/2018  απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου περί «ακαταχώρητων εισπράξεων λόγω έλλειψης στοιχείων οφειλετών».
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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,

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

- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 20687/02.12.2022 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 Νοεμβρίου 2022.

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Συμβουλίου

της Επικρατείας α) έφεσης για την εξαφάνιση της με αριθμ. 2163/2021 απόφασης του Ι΄ Τμήματος

του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και β) έφεσης για την εξαφάνιση της με αριθμ. 2164/2021

απόφασης του Ι΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Αριθμ. Απόφ.: 360/2022

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

Ν.3852/2010),  κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του

Συμβουλίου της Επικρατείας α) έφεσης για την εξαφάνιση της με αριθμ. 2163/2021 απόφασης του Ι΄

Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και β) έφεσης για την εξαφάνιση της με αριθμ.

2164/2021 απόφασης του Ι΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών», έθεσε υπόψη των μελών

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με την υπ’  αριθμ.54/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε η ανάθεση

της σύνταξης και κατάθεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για λογαριασμό του Δήμου

αιτήσεων για την ακύρωση αφενός της σιωπηρής απόρριψης της με αριθμ.  πρωτ.  Ι-

249521/116.11.2018 αίτησης του Δήμου Λαυρεωτικής για την αναθεώρηση της με αριθμ. 714/2018

απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, αφετέρου της σιωπηρής απόρριψης της με αριθμ. πρωτ.

Ι-249522/116.11.2018 αίτησης του Δήμου Λαυρεωτικής για την αναθεώρηση της με αριθμ. 715/2018

απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στο δικηγόρο Σπυρίδωνα Ι. Φλογαΐτη με ΑΜ ΔΣΑ 7043 ή

και στη δικηγόρο Γλυκερία Π. Σιούτη με ΑΜ ΔΣΑ 8698,  μέλη της δικηγορικής εταιρείας ‘’Φλογαΐτης –

Σιούτη και Συνεργάτες’’ με ΑΜ ΔΣΑ 80517.
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Με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτήθηκαν οι ανωτέρω να παραστούν ως πληρεξούσιοι δικηγόροι του

Δήμου Λαυρεωτικής από κοινού ή ένας εξ αυτών κατά τη συζήτηση των ανωτέρω αιτήσεων ακύρωσης

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και να προβούν σε κάθε άλλη ενέργεια σχετική με την ως

άνω εντολή, όπως την κατάθεση υπομνημάτων.

Σε εκτέλεση της αριθμ.  54/2019  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,  η δικηγορική εταιρεία

‘’Φλογαΐτης – Σιούτη και Συνεργάτες’’ συνέταξε και κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου

Αθηνών:

Α) Την με αριθμό κατάθεσης ΑΚ721/2019  αίτηση για την ακύρωση της τεκμαιρόμενης σιωπηρής

απόρριψης της με αριθμ.  κατ.  Ι-249522/16.11.2018  ενδικοφανούς προσφυγής μας ενώπιον της

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,  με την οποία ζητήσαμε την ακύρωση της με αριθμ.  715/2018

απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,  με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ’

αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1279/17731/16.10.2006 (ΑΔ-00989) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας

Λαυρεωτικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της

Περιφέρειας Αττικής, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.» και ειδικότερα η

τροποποίηση της παραγράφου 1 του στοιχείου 1 («Δικαιούχος και αντικείμενο άδειας παραγωγής»)

της ανωτέρω αδείας,  ως ακολούθως:  «Στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ-

ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται, χορηγείται άδεια παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος»  της Δημοτικής Ενότητας

Ύδρας, του Δήμου Ύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής».

Β) Την με αριθμό κατάθεσης ΑΚ720/2019  αίτηση για την ακύρωση της τεκμαιρόμενης σιωπηρής

απόρριψης της με αριθμ.  κατ.  Ι-249521/16.11.2018  ενδικοφανούς προσφυγής μας ενώπιον της

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,  με την οποία ζητήσαμε την ακύρωση της με αριθμ.  714/2018

απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,  με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ’

αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1096/17732/23.03.2006 (ΑΔ-00911) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 45ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας

Λαυρεωτικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της

Περιφέρειας Αττικής, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», και ειδικότερα η

τροποποίηση της παραγράφου 1 του στοιχείου 1 («Δικαιούχος και αντικείμενο άδειας παραγωγής»)

της ανωτέρω άδειας,  ως ακολούθως:  «Στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ-

ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται, χορηγείται άδεια παραγωγής
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ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος»  της Δημοτικής Ενότητας

Ύδρας, του Δήμου Ύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής».

 Η ανωτέρω με αριθμό κατάθεσης ΑΚ720/2019  αίτηση ακύρωσης απορρίφθηκε με την με αριθμ.

2163/2021 απόφαση του Ι΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ενώ η ανωτέρω με αριθμό

κατάθεσης ΑΚ721/2019 αίτηση ακύρωσης απορρίφθηκε με την με αριθμ. 2164/2021 απόφαση του

ίδιου Δικαστηρίου.

Κατά των αποφάσεων αυτών χωρεί έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας,

σύμφωνα με το άρθρο 33  του ν.  4001/2011.  Η έφεση αυτή ασκείται,  σύμφωνα με την παρ.  3  του

άρθρου 58 του π.δ. 18/1989, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών που αρχίζει από την  επομένη

της  ημέρας  που κοινοποιήθηκε η απόφαση με επιμέλεια του διαδίκου και πάντως μέσα σε ένα (1)

έτος από τη δημοσίευσή της.  Στο μέτρο που οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύθηκαν στις 22.12.2021

και δεν έχουν κοινοποιηθεί στον Δήμο Λαυρεωτικής, ισχύει η ενιαύσια προθεσμία για την προσβολή

τους με έφεση.

Με βάση τα ανωτέρω,  με τελευταία ημερομηνία κατάθεσης την 22  Δεκεμβρίου 2022,  θα

πρέπει να κατατεθούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εφέσεις για την εξαφάνιση των με

αριθμ. 2163/2021 και 2164/2021 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, στην από 08.12.2022 επιστολή του αναφέρει τα ακόλουθα:

«Των υποθέσεων αυτών (ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΕ) από το στάδιο της σιωπηρής απόρριψης των

αιτήσεων προς τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας (ΡΑΕ) χειρίστηκε εξειδικευμένο γραφείο περί των

θεμάτων αυτών, πολύ πριν την ανάληψη των καθηκόντων μου στο Δήμο, και όπως πληροφορήθηκα,

κατά των απορριπτικών ως άνω αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, τρέχει προθεσμία

Εφέσεως στο ΣΤΕ μέχρι και τις 24/12/2022. Την υπόθεση αυτή είναι προς το συμφέρον του Δήμου να

τη χειριστεί ο Δικηγόρος που τη χειρίζεται από το πρώτο στάδιο και να μην εμπλακούμε ως υπηρεσία

και με δεδομένο ότι θα απαιτηθεί υπερβολικός χρόνος για να κατανοηθούν όλες οι παράμετροι της

υποθέσεως.

Δεδομένου ότι η σύνταξη των εφέσεων θα απαιτήσει μελέτη όλου του φακέλου για να μπορέσω να

ανταπεξέλθω στη σύνταξη τους, και λόγω φόρτου εργασίας αδυνατώ να προβώ στις ενέργειες αυτές

προς αποτελεσματική διευθέτηση της υποθέσεως, παρακαλώ όπως η υπόθεση να διευθετηθεί από

τον μέχρι και σήμερα Νομικό μας παραστάτη».

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει

σχετικά με τον ορισμό ως πληρεξούσιων δικηγόρων των μελών της δικηγορικής εταιρείας ‘’Φλογαΐτης

– Σιούτη και Συνεργάτες’’  να προβούν στη σύνταξη και κατάθεση των κατά τα ανωτέρω εφέσεων,

καθώς και να παραστούν κατά τη συζήτησή τους ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη
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δικάσιμο που αυτές θα προσδιοριστούν ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, καθώς και να προβούν σε

κάθε άλλη ενέργεια σχετική με την ως άνω εντολή.

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, προβλέπεται 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, … ιδ)

αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν

προσληφθεί στον δήμο δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή η κατ’

εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, η οποία έχει ιδιαίτερη

σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις

αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

(ν. 3463/2006, Α΄ 114)..».

Η Οικονομική  Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»,

- την υπ’ αριθμ.54/2019 προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- το από 08.12.2022 έγγραφο του Νομικού  Συμβούλου του Δήμου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Αναθέτει στον δικηγόρο Σπυρίδωνα Ι.  Φλογαΐτη με ΑΜ ΔΣΑ 7043 και στη δικηγόρο Γλυκερία Π.

Σιούτη με ΑΜ ΔΣΑ 8698, μέλη της δικηγορικής εταιρείας «Φλογαΐτης – Σιούτη και Συνεργάτες» με ΑΜ

ΔΣΑ 80517 με έδρα στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας 27, ομού ή κεχωρισμένως τη σύνταξη και κατάθεση

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας:  α)  έφεσης για την εξαφάνιση της με αριθμ.  2163/2021

απόφασης του Ι΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και β) έφεσης για την εξαφάνιση της

με αριθμ. 2164/2021 απόφασης του Ι΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Β. Εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω δικηγόρους να παραστούν, ομού ή κεχωρισμένως, ως πληρεξούσιοι

δικηγόροι του Δήμου Λαυρεωτικής κατά τη συζήτηση των ανωτέρω εφέσεων ενώπιον του

Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιμο που αυτές θα προσδιοριστούν ή σε κάθε μετ’ αναβολή

δικάσιμο και να προβούν στη σύνταξη σχετικών υπομνημάτων.

Γ. Η έγκριση της αμοιβής των ανωτέρω πληρεξουσίων δικηγόρων αφενός για τη σύνταξη και

κατάθεση  των εφέσεων και αφετέρου για την παράστασή τους, θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού
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Συμβουλίου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων».

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού

16.754,88 ευρώ για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ

Αρ. Απόφ.: 361/2022

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 «έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 16.754,88 ευρώ για την

πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Με το αριθμ. πρωτ:121002/14.02.2022 (αρ. πρωτ. εισερχ. 2020/14.02.2022) έγγραφο

Περιφέρειας Αττικής τονίζεται η αναγκαιότητα άμεσης μετατόπισης ιστών ηλεκτροφωτισμού στο

τμήμα Λαυρίου – Σουνίου, οι οποίοι βρίσκονται στη μέση των διαπλατυσμένων ερεισμάτων.

Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου, ο Δήμος Λαυρεωτικής αιτήθηκε στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.,

τη μετατόπιση έξι (6) στύλων που βρίσκονται επί της λεωφόρου Σουνίου στην περιοχή του Σουνίου,

διότι η παρούσα θέση τους βρίσκεται εντός του ερείσματος του δρόμου, με αποτέλεσμα να

δημιουργείται δυσκολία στη μετακίνηση των πεζών και επικινδυνότητα στη διέλευση των οχημάτων.

Κατόπιν τούτου, η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. εκπόνησε τεχνοοικονομικές μελέτες και απέστειλε το

αριθμ.  πρωτ:  20876/05.12.2022  έγγραφό της,  σύμφωνα με το οποίο το εκτιμώμενο κόστος για

μετατόπιση δύο (2) στύλων ανέρχεται σε ποσό 5.558,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, συνολικά 6.891,92

ευρώ και το αριθμ. πρωτ: 20878/05.12.2022 έγγραφό της, σύμφωνα με το οποίο το εκτιμώμενο

κόστος για τη μετατόπιση τεσσάρων στύλων ανέρχεται σε ποσό 7.954,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%,

συνολικά 9.862,96 ευρώ. Το συνολικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι 16.764,88

ευρώ.

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 21144/08.12.2022 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ

Εφαρμογών και Συγκοινωνιών, επειδή το ανωτέρω ποσό πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν

από την έναρξη κατασκευής του έργου, απαιτείται η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20-7321.003 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

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

αποφασίσουν σχετικά με:  (α) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού

16.754,88 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 20-7321.003 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση

δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής» του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2022 και (β) τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί

το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
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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, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του

από 17.05.59 Β.Δ/τος

- Το αριθμ. πρωτ: 2020/14.02.2022 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής

- Τα αριθμ. πρωτ: 20876/05.12.2022  και 20878/05.12.2022 έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ

- Την αριθμ. πρωτ: 21144/08.12.2022 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ Εφαρμογών &

Συγκοινωνιών

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 ποσού  16.754,88 ευρώ σε βάρος του

ΚΑ δαπανών 20-7321.003  με τίτλο:  «Φωταγώγηση κτιρίων –  επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Β. Ορίζει ως υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής,  στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, τον Ευάγγελο Λιούμη, Ηλεκτρολόγο

Μηχανικό, ΤΕ/Α’.

Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο,  ορίζεται μέχρι τις

19.12.2022.

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: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 451Α/2022 που εκδόθηκε

με την υπ’ αριθμ.337/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Απόφ.: 362/2022

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 «απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 451Α/2022 που

εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.337/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 21070/08.12.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω:

«Με την υπ’ αριθμ.337/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής
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εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-

6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022, για την αποστολή

αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής μέσω ΕΛΤΑ.

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

υπάλληλος του Δήμου, Δημήτριος Ιατρού.

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 το ποσό των 27,50 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 472,50 ευρώ επεστράφη με

το αριθμ. 723 σειρά Α της 30.11.2022 γραμμάτιο είσπραξης.

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

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

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59

Β.Δ/τος

- την υπ’ αριθμ.337/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 21070/08.12.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 451Α/2022, το οποίο

εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ.337/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έτσι όπως υποβλήθηκε από

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

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Δημήτριο Ιατρού, ΥΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών,

από υπόλογο του ποσού που του είχε διατεθεί για την αποστολή αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του

Δήμου Λαυρεωτικής μέσω ΕΛΤΑ.

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

την ανάθεση της προμήθειας λογισμικού ‘’διαχείριση εισφοράς γης σε χρήμα’’ – module εισαγωγής

στοιχείων

Αρ. Απόφ.: 363/2022
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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 19ο θέμα της ημερήσιας

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

προμήθειας λογισμικού ‘’διαχείριση εισφοράς γης σε χρήμα’’ – module εισαγωγής στοιχείων» έθεσε

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Το αρθμ. πρωτ: 19399/14.11.2022 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης & Πληροφορικής, με θέμα: προμήθεια λογισμικού ‘’διαχείριση εισφοράς γης σε χρήμα’’

– module εισαγωγής στοιχείων, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22REQ011622952

2. Το με ημερομηνία 14.11.2022 τεύχος προδιαγραφών του Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης & Πληροφορικής με τίτλο «προμήθεια λογισμικού ‘’διαχείριση εισφοράς γης σε χρήμα’’

– module εισαγωγής στοιχείων», προϋπολογισμού δαπάνης 7.440,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου

του Φ.Π.Α. 24%)

3. Την αριθμ.  Α-1219/2022  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την αριθμ.  πρωτ:

19767/18.11.2022 πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (22REQ011633555)

4. Την υπ’ αριθμ.341/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ:

92ΤΛΩΛ1-Η2Κ), με την οποία αποφασίσθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και έγινε η συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20213/25.11.2022 πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς τον Οικονομικό Φορέα: ‘’ALFAWARE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’’ σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας (22PROC011725286)

6. Το αριθμ. πρωτ: 20218/25.11.2022 έγγραφο της εταιρείας ‘’ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’’

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 20743/02.12.2022 πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς τον Οικονομικό Φορέα ‘’SOFLAND M Ε.Π.Ε.’’

(22PROC011725286)

8. Την αριθμ. πρωτ: 20919/05.12.2022 προσφορά που κατατέθηκε από τον Οικονομικό Φορέα

‘’SOFLAND M Ε.Π.Ε.’’

9. Το με ημερομηνία 08.12.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, το οποίο απεστάλη

προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 21091/08.12.2022 διαβιβαστικό

έγγραφο,  σύμφωνα με το οποίο η υποβληθείσα από την εταιρεία με την επωνυμία ‘’SOFLAND

ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’’ και

το διακριτικό τίτλο ‘’SOFLAND Μ. Ε.Π.Ε.’’,  είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και

τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και προτείνεται η ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω

Οικονομικό Φορέα
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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. 341/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- το με ημερομηνία 08.12.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

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 08.12.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Β. Αναθέτει την προμήθεια λογισμικού ‘’διαχείριση εισφοράς γης σε χρήμα’’  –  module  εισαγωγής

στοιχείων στην εταιρεία με την επωνυμία ‘’SOFLAND ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’’ και το διακριτικό τίτλο ‘’SOFLAND Μ. Ε.Π.Ε.’’,

με έδρα στο Κορωπί,  οδός Ερχείας,  με ΑΦΜ 998044816,  Δ.Ο.Υ.  Κορωπίου,  έναντι του ποσού των

6.000,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24%, συνολικά 7.440,00€, διότι:

- σύμφωνα με το αριθμ.  πρωτ:  20218/25.11.2022  έγγραφο της εταιρείας ‘’ALFAWARE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’’, ο ανωτέρω Οικονομικός Φορέας είναι πιστοποιημένος αντιπρόσωπος της

‘’ALFAWARE Πληροφορική Α.Ε.’’ και εξουσιοδοτημένος για το έτος 2022 να παρέχει 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 υπ’  αριθμ.341/2022

απόφασή της.

Γ. Τον ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που ορίστηκαν στο αριθμ. πρωτ: 19399/14.11.2022

πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στο συνημμένο

σε αυτό τεύχος προδιαγραφών, καθώς και στους όρους της αριθμ. πρωτ: 20743/02.12.2022

πρόσκλησης και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.341/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Λαυρεωτικής.
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ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημόσιας φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας

για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του αρχείου των Διευθύνσεων Διοικητικών και

Οικονομικών Υπηρεσιών στην πόλη του Λαυρίου

Αρ. Απόφ.: 364/2022

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 περί «κατάρτισης

όρων διακήρυξης δημόσιας φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου

για τη στέγαση του αρχείου των Διευθύνσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών στην πόλη του

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

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010), περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων &

Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30.03.81), περί «της διαδικασίας και των όρων

διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων & Κοινοτήτων».

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/18,  ΦΕΚ 133  Α,  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»] - Ρυθμίσεις για τον

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -  Ρυθμίσεις για την

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και

άλλες διατάξεις και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 206, παρ 3.

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19057/09.11.2022 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί αναγκαιότητας

μίσθωσης ακινήτου στην πόλη του Λαυρίου για τη στέγαση του αρχείου των Διευθύνσεων

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

6. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 10-6232.001  του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2022.

7. Την υπ’ αριθμ.19/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα ‘’Ορισμός δύο (2)

Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, για την συγκρότηση της Επιτροπής  Δημοπρασιών

του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 (ΑΔΑ: Ψ1ΤΑΩΛ1-6ΧΝ).

8. Την υπ’ αριθμ.112/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε

η μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση του αρχείου των Διευθύνσεων

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών στην πόλη του Λαυρίου (ΑΔΑ: 6ΝΧΧΩΛ1-Μ8Ρ).
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Στη συνέχεια,  ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο Δήμος μας

ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών του και συγκεκριμένα

για τη φύλαξη του αρχείου των Διευθύνσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς ο

χώρος του Δημοτικού Καταστήματος δεν επαρκεί, ενώ δεν υπάρχει κάποιος άλλος κατάλληλος χώρος

για το σκοπό αυτό.

Τα ακίνητο που θα μισθωθεί θα επιλεγεί με κριτήριο την ικανοποίηση του σκοπού για το οποίο

μισθώνεται και ο οποίος είναι η φύλαξη και η ασφαλής διατήρηση του αρχειακού υλικού των

Υπηρεσιών.  Επιπλέον,  πρέπει να βρίσκεται στην πόλη του Λαυρίου,  έτσι ώστε οι Διοικητικές και

Οικονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες στεγάζονται στο Δημαρχείο Λαυρίου να έχουν άμεση και εύκολη

πρόσβαση στο υλικό.

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος πρότεινε η χρονική διάρκεια της μίσθωσης να είναι για τέσσερα (4)

έτη από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού με δυνατότητα παράτασης για ακόμα τέσσερα

(4) έτη, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής.

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

με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «…στ. Αποφασίζει για: ….i. την

κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής

δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες,

προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους

υπαλλήλους.…»

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφασίσουν για τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας.

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006,

- Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81,

- Την υπ’ αριθμ.112/2022 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

καθορίζει τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του

αρχείου των Διευθύνσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής στην

πόλη του Λαυρίου ως ακολούθως:
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Εκτίθεται σε δημόσια φανερή μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση ακινήτου το οποίο θα

χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του αρχείου των Διευθύνσεων Διοικητικών και Οικονομικών

Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής.

Το ως άνω ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας

Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής.

ΑΡΘΡΟ 1

Το προαναφερόμενο ακίνητο (κτίριο) θα πρέπει:

- να βρίσκεται σε ισόγειο ή στον πρώτο (1ο) όροφο

- να διαθέτει οικοδομική άδεια

- να είναι αποπερατωμένο

- να είναι συνολικής επιφάνειας 300-400 τ.μ.

-να είναι σε άριστη κατάσταση, δηλαδή να μην έχει φθορές στον φέροντα οργανισμό ή στην

τοιχοποιία ή στα επιχρίσματα, να είναι απαλλαγμένο από την υγρασία και να μην έχει σοβαρές

φθορές στα κουφώματα, στα είδη υγιεινής ή στις εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσής και

ηλεκτροφωτισμού, οι οποίες καθιστούν το κτίριο μη λειτουργικό

-να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας από άποψη φωτισμού, μέσων σκίασης,

θέρμανσης, αερισμού, ψύξης/κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να

διασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες (απουσία υγρασίας) για τη διατήρηση των εγγράφων.

-να διαθέτει όλες τις παροχές με τα αντίστοιχα δίκτυα παροχής τα οποία να βρίσκονται σε κατάσταση

πλήρους λειτουργίας

ΑΡΘΡΟ 2

Το ακίνητο πρέπει να είναι έτοιμο προς χρήσης, ώστε να παραδοθεί αμέσως μετά την υπογραφή του

μισθωτηρίου συμβολαίου. Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των

πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή καθυστέρησης της εγκατάστασης του

Δήμου, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής

λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της μίσθωσης αυτής ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, αρχόμενη από την παράδοση και

παραλαβή που θα βεβαιωθεί με σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο μετά την υπογραφή του θα

προσαρτάται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του, με δυνατότητα

παράτασης για ακόμα τέσσερα (4) έτη, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής.
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ΑΡΘΡΟ 4

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην παρ 4 του άρθρου 5 του ΠΔ/τος 270/81 και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (οδός

Κουντουριώτη 1, Λαύριο) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σε ημέρα και

ώρα που θα καθοριστεί από τον κο Δήμαρχο.

Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή προκήρυξη στην οποία καθορίζονται το είδος, η θέση, τα όρια, η

έκταση και κάθε στοιχείο που περιγράφει λεπτομερώς το προς μίσθωση ακίνητο, εκτός από το τίμημα

καλώντας τους ενδιαφερόμενους όπως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως

εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασία γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 5

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις ως ακολούθως:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων κατατίθενται στο

πρωτόκολλο του Δήμου και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του

άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των

προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η

επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι

λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί

με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον Δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν

που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της

δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα

ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της

δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον

μειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 6

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής

μορφής καθώς και κοινοπραξίες, που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα ή είναι νομείς ακινήτων, τα

οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης.
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Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου

του Δήμου Λαυρεωτικής,  εντός είκοσι (20)  ημερών από την ημέρα που θα γίνει η δημοσίευση της

διακήρυξης, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - εκτός φακέλου - (α) με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος:

ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αρμόδια Δ.Ο.Υ., ταχυδρομική

διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ. (β) τον τίτλο και τον

αριθμό της παρούσας διακήρυξης και (γ) συνοπτική περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου:

ταχυδρομική διεύθυνση ακινήτου, εμβαδόν στεγασμένων και μη χώρων, όροφοι στους οποίους

εκτείνονται οι στεγασμένοι χώροι.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης

τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο

οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και

πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία.

4. Τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής του.

5. Πιστοποιητικό του οικείου υποθηκοφυλακείου από το οποίο να προκύπτει, σε συνδυασμό με το

κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου (αν στην περιοχή λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο), ότι δεν έχει

εγγραφεί στο προσφερόμενο ακίνητο κατάσχεση.

6. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου.

7. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), εφόσον αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις

των άρθρων 1 και 2 ΦΕΚ 407/Β΄/09-04-2010 περί «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», ή

υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσει το ανωτέρω πιστοποιητικό για το προς χρήση ακίνητο.

8. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εν ισχύ ή

υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/86 (ΦΕΚ 757/Α’/86)  θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του

ιδιοκτήτη, στην οποία θα δηλώνει ότι: «σε περίπτωση έγκρισης του αποτελέσματος και κατακύρωσης

της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα

πυροπροστασίας και θα εκδώσει με δική του μέριμνα και δαπάνες το ως άνω Πιστοποιητικό ή σε

περίπτωση που απαιτείται ανανέωση, επειδή αυτό έχει λήξει ή επανέκδοση λόγω των

προβλεπόμενων από την παρούσα διαρρυθμίσεων θα ανανεώσει/ επανεκδώσει αυτό το αργότερο

μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του ακινήτου».

9. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής περί μη οφειλών στο Δήμο από

οποιαδήποτε αιτία.

10. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση
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Αρχή τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις

φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και

Βεβαίωση από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) από τα οποία να προκύπτει ότι

είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας της

δημοπρασίας.

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ιδιοκτήτης θα δηλώνει ότι: «Παραιτείται του

δικαιώματος ιδιόχρησης του ακινήτου σε περίπτωση κατακύρωσης της μίσθωσης σε αυτόν».

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά 2 – 12 θα τοποθετηθούν σε σφραγισμένο φάκελο.

ΑΡΘΡΟ 7

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της α’ φάσης της

δημοπρασίας από την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων, θα κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για τη

συμμετοχή τους στη β’  φάση αυτής,  προκειμένου να δηλώσουν την οικονομικής τους προσφορά,

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα

πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως. Αν πρόκειται για εταιρεία, προκειμένου μεν για προσωπικές

εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος, για δε κεφαλαιουχικές εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του

Δ.Σ. της εταιρείας, την οποία θα προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα

πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία η οποία ορίζεται

σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου προσφερόμενου μισθώματος και βεβαιώνεται με την

προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή

αναγνωρισμένης Τράπεζας. Προσφορά που δε συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται σε αυτόν που έχει κατακυρωθεί η δημοπρασία μετά την

υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την εγκατάσταση του Δήμου στο ακίνητο. Στους λοιπούς

συμμετέχοντες οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της

δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 8

Οι προσφορές των μειοδοτών είναι προφορικές και αναγράφονται στα πρακτικά με τη σειρά

εκφωνήσεως του ονοματεπωνύμου τους.

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβιβάζεται

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
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Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της

δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 9

Η πρώτη και ανώτατη προσφορά, που θα αποτελέσει και την τιμή εκκίνησης της μειοδοτικής

δημοπρασίας, καθορίζεται από τους συμμετέχοντες κατά την έναρξη της διαδικασίας και ειδικότερα

από διαγωνιζόμενο, ο οποίος πρώτος θα αναφωνήσει την τιμή που επιθυμεί να εκμισθώσει το ακίνητό

του, σε ετήσια βάση.

Το ετήσιο ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος μειοδότης θα καταβάλλεται από το

Δήμο προς αυτόν με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, αφού προσκομισθούν στη Διεύθυνση

Οικονομικών Υπηρεσιών τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 10

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας καμία αντιπροσφορά δε γίνεται δεκτή, ενώ τα πρακτικά

υπογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και τον τελευταίο μειοδότη, ο οποίος

υποχρεούται να τηρήσει τη σύμβαση και την παρούσα διακήρυξη.

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν

της απόφασης των αρμοδίων οργάνων περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να

προσέλθει για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, άλλως η εγγύηση που κατέβαλε

καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και διενεργείται σε βάρος του νέα

δημοπρασία για την οποία υποχρεούται να καταβάλλει τη διαφορά του νέου μεγαλύτερου

μισθώματος από αυτό της προηγούμενης δημοπρασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 11

Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί, υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα σύμβασης, τελών, δημοσιεύσεων

(αρχικής και τυχόν επαναληπτικών) χαρτοσήμων, καθώς και κρατήσεις:

(α) Υπέρ ΤΕΑΔΥ σε ποσοστό 1,5% (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.1726/44 και άρθρο 30 παρ.1 του Ν.2262/52),

 (β) Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση ή άλλα νόμιμα

έξοδα.

ΑΡΘΡΟ 12

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό καθ’όλη τη διάρκεια της

μίσθωσης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.  4  του άρθρου 2  του Ν.  4081/2012  όπως

τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 102 του Ν. 4316/2014.
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Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον Δήμο κάθε μήνα, ξεκινώντας από την παράδοση του κτιρίου

και εντός του τρέχοντα μήνα. Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του Δήμου προς τον ανάδοχο, δεν

θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις.

Η πληρωμή θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμία εγγύηση στον εκμισθωτή για την καλή χρήση του

μισθίου και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης, ούτε υποχρεούται στην προκαταβολή

μισθωμάτων ως εγγυοδοσία.

Εάν το μίσθιο διαρκούσης της μίσθωσης περιέλθει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα,

νομή, επικαρπία, χρήση κ.λ.π. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο

του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη κ.λ.π. αυτού, θεωρουμένου στο εξής ως εκμισθωτή.

Σε αυτόν (τον τελευταίο) θα καταβάλλονται από το Δήμο τα μισθώματα, από την κοινοποίηση στο

Δήμο του αντίστοιχου νόμιμου τίτλου, βάσει του οποίου αυτός κατέστη κύριος νομέας κ.λ.π. νόμιμα

μεταγραμμένου, εφόσον απαιτείται μεταγραφή (άρθρο 21 παρ.4 Ν.3130/2003).

ΑΡΘΡΟ 13

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί ενδιαφερόμενος

μειοδότης ή αν όλες οι προσφορές κριθούν ακατάλληλες από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου

καταλληλότητας ακινήτων.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω

ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή από αρμόδια διοικητική αρχή λόγω σφάλματος στη

διενέργεια της δημοπρασίας.

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το

πρακτικό ή επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του

αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και

υπογραφή της σύμβασης.

Στην δεύτερη περίπτωση η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη. Η

επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, αναφερομένης

στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης,  πέντε (5)  τουλάχιστον ημέρες πριν την

ημέρα της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τους όρους της αρχικής

σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 14
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Ο Δήμαρχος θα δημοσιεύσει περίληψη της παρούσης δέκα (10)  τουλάχιστον ημέρες πριν από τη

διενέργεια της δημοπρασίας σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και μια (1) τοπική ημερήσια ή

εβδομαδιαία.

Επίσης, περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών

Καταστημάτων Λαυρεωτικής και Κερατέας, στο πρόγραμμα ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’, καθώς και στην ιστοσελίδα

του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου

αναφερόμενης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης πέντε (5) τουλάχιστον

ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 15

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως.

Η μη άσκηση ή η μη έγκριση άσκηση δικαιώματος του μισθωτή Δήμου που αναγνωρίζεται από το Νόμο

ή την παρούσα διακήρυξη και σύμβαση μισθώσεως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν

παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

Όποια τυχόν διαφορά αναφύεται από την σύμβαση που θα υπογραφεί, θα λύεται από τα δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 16

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2292 3 20147, e-mail:

nitsa@lavrio.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση

που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής

ημερομηνίας.

ΑΡΘΡΟ 17

Για την παρούσα δημοπρασία και τη μίσθωση θα τηρηθούν όλες οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81, του

Ν.3463/06 (άρθρο 194), καθώς και του Ν.3852/10.

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022

– αποδοχή ποσού

Αρ. Απόφ.: 365/2022

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
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διάταξης περί «9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022»

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: ΔΥ/08.12.2022 εισήγηση της

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

          Με την υπ. αριθμ. 130/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο

Προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2022, ο οποίος επικυρώθηκε με την

2125/02.12.21 απόφαση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α και την

5080/14.01.2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με τις  υπ’ αριθ. 20/2022, 40/2022, 51/2022, 66/2022, 74/2022, 82/2022, 85/2022 και 108/2022

αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν η 1η  έως  και η 8η  τροποποίηση   του

προϋπολογισμού έτους 2022.

Λαμβάνοντας υπόψιν νέες εγκρίσεις επιχορηγήσεων του Δήμου μας  καθώς  τις ανάγκες που

προέκυψαν και  για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου,  παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:

1. Την αποδοχή της  με αριθμό πρωτοκόλλου 80596/30.11.2022 απόφασης του Υπουργείου

Εσωτερικών,  που αφορά την  απόδοση  εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 56.870,00 €  για την

«κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων», λαμβάνοντας υπόψιν 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.

2. Την 9η τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με τις κάτωθι

μεταβολές:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 30.598,17

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

Τακτικός Προυπολογισμός

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 1 0415. Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 400,00 0,00

 2 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 2.000,00 0,00

 3 0451. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 12.000,00 0,00
1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)

 4 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 20.000,00 0,00
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών
καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)

 5 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 1.200,00 0,00

 6 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 1.050,00 0,00
(άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)

 7 1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 50,00 0,00
επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων

 8 2112.001 Τακτικά έσοδα από τέλη  ύδρευσης 550,00 0,00

 9 2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 100,00 0,00
αποχέτευσης

 10 2118. Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων 120,00 0,00
επιτηδευματιών

 11 2119.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 1.100,00 0,00

 12 2119.006 Έσοδα από παράταση χρόνου ταφής 600,00 0,00

 13 2211.002 Έσοδα από πρόστιμα 1.500,00 0,00
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 14 4121. Φόροι μισθωτών
υπηρεσιών 70.000,00 0,00

 15 4123.001 Φόρος προμηθ.εργολ.ελ.επαγγελματίων 70.000,00 0,00

 16 4124.005 Καταβολή ΦΠΑ 100,00 0,00

 17 4124.006 Καταβολή ΦΠΑ 23% 50,00 0,00

 18 4142.005 Κράτηση αδικαιολόγητης απουσίας σε μισθούς 1.500,00 0,00
αδεια-δωρα

 19 4142.010 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.000,00 0,00

 20 4211. Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών 400,00 0,00
ενταλμάτων προπληρωμής

 21 4311. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 15.080,00 0,00
των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
(άρθρο 55 ν. 1946/1991)

200.800,00

2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 22 0311.002 Τελη καθαριότητας από Μαρινα -5.000,00 0,00

 23 0461.002 Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης παραλία Χάρακα -2.885,50 0,00

 24 0461.005 Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού -3.176,03 0,00
στη θέση ¨Πουνταζέζα¨

 25 0461.006 Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού -1.450,00 0,00
στη θέση ¨Λιμάνι Πασσά¨

 26 0521.001 Εισφορά σε χρήμα ενταξη σχεδ.πόλης Λεγραινών -4.500,00 0,00

 27 0523. Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος -8.000,00 0,00
(άρθρο 34 Ν 1337/83

 28 0524.001 Εισφορά λόγω επέκτασης ΣΠ Κερατέας -4.564,55 0,00

 29 2119.002 Τακτικά εσοδα από τέλη στάθμευσης αυτοκινήτων -73,92 0,00

-29.650,00
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3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 30 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 3.000,00

 31 0,00 00-6711.014 Υποχρεω.επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας επιτροπής ΚΑΠ 16.000,00

 32 0,00 00-6737.003 Διάφ.έξοδα ΔΗΚΕΔΗΛ αμοιβή εκκαθ.κλπ 1.860,00

 33 0,00 10-6142.015 Υπηρ.διαχείρησης ηλεκτρον.προβολής  & αιτημάτων δημοτών 2.066,67

 34 0,00 10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών  λογισμικού 3.000,00

 35 0,00 15-6473. Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 37.200,00

 36 0,00 15-6474.003 Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων 5.000,00

 37 0,00 20-6151.001 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ από είσπραξη τελών φόρων κ.λ.π 5.000,00

 38 0,00 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 100.000,00
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

 39 0,00 20-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 1.000,00

 40 0,00 20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για 133.000,00
απορρίμματα

 41 0,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 2.000,00
λογισμικά

 42 0,00 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00

 43 0,00 30-7135.012 Προμήθεια αστικού εξοπλ.,πινακ. κλπ Δ.Ε.Λαυρίου 5.000,00

 44 0,00 70-7131.004 Εξοπλισμός Εκχιονισμού οχημάτων 22.000,00

 45 0,00 00-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 70.000,00

 46 0,00 00-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 70.150,00

 47 0,00 00-8242.008 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-κατάσχεση κ.λ.π. 3.000,00

 48 0,00 00-8242.010 Κρατ.αδικ.απουσίας σε μισθούς -άδεια κ.λ.π 1.500,00

483.776,67
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4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 49 0,00 00-6711.016 Επιχορήγηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ -23.600,00

 50 0,00 00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ -16.400,00

 51 0,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -5.000,00

 52 0,00 10-6051.002 Εργοδ.εισφορές υπερ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ -1.300,00

 53 0,00 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφ. υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ -1.400,00

 54 0,00 10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  με σύμβ.αορίστου Χρόνου -700,00

 55 0,00 10-6052.003 Εργοδοτικές εισφ.ΙΚΑ σχολικών φυλάκων -450,00

 56 0,00 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού -4.000,00
κ.λ.π.)

 57 0,00 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ. Πρόγραμ. Βοήθεια στο σπίτι -500,00

 58 0,00 15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων -2.400,00

 59 0,00 15-6052.001 Εργοδ' εισφορές ΙΚΑ από πρόγρ.Βοήθεια στο Σπίτι -600,00

 60 0,00 15-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού -5.000,00
κ.λ.π.)

 61 0,00 15-6261.003 Συντήρηση ορυκτολογικού Μουσείου Καμάριζας -1.000,00

 62 0,00 15-6615.004 Επετειακή έκδοση για τη συμβ.της Λαυρεωτ. 2500 χρόνια από τη -12.540,00
Ναυμαχία της Σαλαμίνας

 63 0,00 15-6741.008 Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου -240,00

 64 0,00 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας -19.500,00

 65 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού -5.500,00

 66 0,00 20-6051.001 Εργοδοτικές -3.400,00
εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού

 67 0,00 20-6052.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ   με σύμβαση αορίστου χρόνου -1.000,00

 68 0,00 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές εκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ -2.500,00
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 69 0,00 20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού -2.142,81
κ.λ.π.)

 70 0,00 20-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) -20.200,00

 71 0,00 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -3.000,00

 72 0,00 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές -13.000,00

 73 0,00 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ.με σύμβαση αορίστου χρόνου -6.500,00

 74 0,00 30-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού -8.000,00

 75 0,00 30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ -1.000,00

 76 0,00 30-6051.008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ -900,00

 77 0,00 30-6051.010 Εργοδοτική   ασφάλ.ΤΕΑΔΥ -900,00

 78 0,00 30-6051.011 Εργοδοτική εισφ.υγειονομικού -1.300,00

 79 0,00 30-6051.012 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. -1.400,00

 80 0,00 30-6052.001 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ υπαλ.με σύμβ.αορίστου χρόνου -1.600,00

 81 0,00 30-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου Προσωπικού -5.200,00

 82 0,00 30-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού -1.000,00
κ.λ.π.)

 83 0,00 30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου -10.000,00

 84 0,00 30-6262.029 Αποκατάσταση αγωγού αποστραγκ.ομβρίων υδάτων στον κόμβο -32.000,00
Τεχνολογικού πάρκου

 85 0,00 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας -4.700,00

 86 0,00 35-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ -1.000,00

 87 0,00 35-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ -800,00

 88 0,00 35-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. -3.000,00

 89 0,00 45-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού -1.000,00
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κ.λ.π.)
 90 0,00 60-6041.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού "Κέντρο Κοινότητας Δήμου -1.500,00

Λαυρεωτικής"
 91 0,00 60-6054.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού "Κέντρο Κοινότητας Δήμου -400,00

Λαυρεωτικής"
 92 0,00 70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυρασφάλεια -11.714,93

 93 0,00 70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  εκτάκτου προσωπικού -1.693,92

 94 0,00 70-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ  εκτάκτου προσωπικού -93,60

 95 0,00 30-7311.021 Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων -70.000,00

 96 0,00 30-7411.055 Μελέτη ολοκλήρωσης υπαγωγής στο Νόμο περί Αυθαιρέτων -72,04
Δημοτικών κτιρίων και σχολείων ΔΕ Κερατέας

 97 0,00 61-7336.002 Μέσα πυροπροστασίας στις σχολ.μονάδες (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΔΕ -1.479,37
Λαυρίου

-312.626,67

Σύνολα Τακτικός Προϋπολογισμός 171.150,00 171.150,00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 171.150,00 171.150,00
 :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 30.598,17

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 30.598,17
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 200.800,00

 ΕΣΟΔΑ (-) : -29.650,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 483.776,67

 ΕΞΟΔΑ (-) : -312.626,67

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
 (+/-) :

ΤΕΛΙΚΟ 30.598,17
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
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Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό

των 79.330.071,97 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2022, ισοσκελίζοντας με το σύνολο των

προβλεπόμενων δαπανών. Το αποθεματικό παραμένει   στο ποσό των 30.598,17 ευρώ.»

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

του Ν.4735/2020,

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

- την υπ’ αριθμ. 55040/26.07.2021 (ΦΕΚ 3291/Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών

Οικονομικών και Εσωτερικών

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

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

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

επικυρώθηκε

- την υπ’ αριθμ.20/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΡΟΙ4ΩΛ1-Δ87),

με την οποία εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

- την υπ’ αριθμ.40/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 6ΑΒΔΩΛ1-

ΜΨΩ), με την οποία εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

- την υπ’ αριθμ.51/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 91Ε2ΩΛ1-ΠΝΖ),

με την οποία εγκρίθηκε η 3η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

- την υπ’ αριθμ.66/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 9ΦΟ1ΩΛ1-0ΙΡ),

με την οποία εγκρίθηκε η 4η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

- την υπ’ αριθμ. 74/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 9ΧΖΙΩΛ1-9ΝΓ)

με την οποία εγκρίθηκε η 5η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

- την υπ’ αριθμ. 82/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: Ψ6ΛΠΩΛ1-ΟΤΦ)

με την οποία εγκρίθηκε η 6η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

- την υπ’ αριθμ. 85/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 65ΧΔΩΛ1-ΛΡΠ)

με την οποία εγκρίθηκε η 7η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

- την υπ’ αριθμ. 108/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 6ΩΗ1ΩΛ1-

7ΦΚ) με την οποία εγκρίθηκε η 8η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2022

- την από 08.12.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Την αποδοχή της  με αριθμό πρωτοκόλλου 80596/30.11.2022  απόφασης του Υπουργείου

Εσωτερικών, που αφορά την   απόδοση  εσόδων από τους ΚΑΠ ποσού 56.870,00 ευρώ για την κάλυψη

λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της ένατης (9ης) αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού

του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 30.598,17

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

Τακτικός Προυπολογισμός

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 1 0415. Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 400,00 0,00

 2 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 2.000,00 0,00

 3 0451. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 12.000,00 0,00
1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)

 4 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 20.000,00 0,00
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών
καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)

 5 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 1.200,00 0,00

 6 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 1.050,00 0,00
(άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)

 7 1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 50,00 0,00
επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων

 8 2112.001 Τακτικά εσοδα από τέλη  υδρευσης 550,00 0,00

 9 2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 100,00 0,00
αποχέτευσης

 10 2118. Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων 120,00 0,00
επιτηδευματιών

 11 2119.001 Φορος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 1.100,00 0,00

 12 2119.006 Έσοδα από παράταση χρόνου ταφής 600,00 0,00
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 13 2211.002 Εσοδα από προστιμα 1.500,00 0,00

 14 4121. Φόροι μισθωτών
υπηρεσιών 70.000,00 0,00

 15 4123.001 Φόρος προμηθ.εργολ.ελ.επαγγελματίων 70.000,00 0,00

 16 4124.005 Καταβολή ΦΠΑ 100,00 0,00

 17 4124.006 Καταβολή ΦΠΑ 23% 50,00 0,00

 18 4142.005 Κράτηση αδικαιολόγητης απουσίας σε μισθούς 1.500,00 0,00
αδεια-δωρα

 19 4142.010 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.000,00 0,00

 20 4211. Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών 400,00 0,00
ενταλμάτων προπληρωμής

 21 4311. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 15.080,00 0,00
των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
(άρθρο 55 ν. 1946/1991)

200.800,00

2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

 22 0311.002 Τελη καθαριότητας από Μαρινα -5.000,00 0,00

 23 0461.002 Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης παραλία Χάρακα -2.885,50 0,00

 24 0461.005 Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού -3.176,03 0,00
στη θέση ¨Πουνταζέζα¨

 25 0461.006 Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού -1.450,00 0,00
στη θέση ¨Λιμάνι Πασσά¨

 26 0521.001 Εισφορά σε χρήμα ενταξη σχεδ.πόλης Λεγραινών -4.500,00 0,00

 27 0523. Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος -8.000,00 0,00
(άρθρο 34 Ν 1337/83

 28 0524.001 Εισφορά λόγω επέκτασης ΣΠ Κερατέας -4.564,55 0,00

 29 2119.002 Τακτικά εσοδα από τέλη στάθμευσης αυτοκινήτων -73,92 0,00
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-29.650,00

3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 30 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 3.000,00

 31 0,00 00-6711.014 Υποχρεω.επιχορηγ.Σχολ.πρωτοβάθμιας επιτροπής ΚΑΠ 16.000,00

 32 0,00 00-6737.003 Διάφ.έξοδα ΔΗΚΕΔΗΛ αμοιβή εκκαθ.κλπ 1.860,00

 33 0,00 10-6142.015 Υπηρ.διαχείρησης ηλεκτρον.προβολής  & αιτημάτων δημοτών 2.066,67

 34 0,00 10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών  λογισμικού 3.000,00

 35 0,00 15-6473. Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 37.200,00

 36 0,00 15-6474.003 Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων 5.000,00

 37 0,00 20-6151.001 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ από είσπραξη τελών φόρων κ.λ.π 5.000,00

 38 0,00 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 100.000,00
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

 39 0,00 20-6263.002 Συντήρηση ελαστικών 1.000,00

 40 0,00 20-6721.001 Εισφορά  Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής  για 133.000,00
απορρίμματα

 41 0,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 2.000,00
λογισμικά

 42 0,00 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00

 43 0,00 30-7135.012 Προμήθεια αστικού εξοπλ.,πινακ. κλπ Δ.Ε.Λαυρίου 5.000,00

 44 0,00 70-7131.004 Εξοπλισμός Εκχιονισμού οχημάτων 22.000,00

 45 0,00 00-8221.001 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 70.000,00

 46 0,00 00-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 70.150,00

 47 0,00 00-8242.008 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-κατάσχεση κ.λ.π. 3.000,00

 48 0,00 00-8242.010 Κρατ.αδικ.απουσίας σε μισθούς -άδεια κ.λ.π 1.500,00
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483.776,67

4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

 49 0,00 00-6711.016 Επιχορήγηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ -23.600,00

 50 0,00 00-6711.017 Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΦΗΧ -16.400,00

 51 0,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -5.000,00

 52 0,00 10-6051.002 Εργοδ.εισφορές υπερ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ -1.300,00

 53 0,00 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφ. υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ -1.400,00

 54 0,00 10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  με σύμβ.αορίστου Χρόνου -700,00

 55 0,00 10-6052.003 Εργοδοτικές εισφ.ΙΚΑ σχολικών φυλάκων -450,00

 56 0,00 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού -4.000,00
κ.λ.π.)

 57 0,00 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ. Πρόγραμ. Βοήθεια στο σπίτι -500,00

 58 0,00 15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων -2.400,00

 59 0,00 15-6052.001 Εργοδ' εισφορές ΙΚΑ από πρόγρ.Βοήθεια στο Σπίτι -600,00

 60 0,00 15-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού -5.000,00
κ.λ.π.)

 61 0,00 15-6261.003 Συντήρηση ορυκτολογικού Μουσείου Καμάριζας -1.000,00

 62 0,00 15-6615.004 Επετειακή έκδοση για τη συμβ.της Λαυρεωτ. 2500 χρόνια από τη -12.540,00
Ναυμαχία της Σαλαμίνας

 63 0,00 15-6741.008 Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου -240,00

 64 0,00 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας -19.500,00

 65 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού -5.500,00

 66 0,00 20-6051.001 Εργοδοτικές -3.400,00
εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικού

 67 0,00 20-6052.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ   με σύμβαση αορίστου χρόνου -1.000,00
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 68 0,00 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές εκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ -2.500,00

 69 0,00 20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού -2.142,81
κ.λ.π.)

 70 0,00 20-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) -20.200,00

 71 0,00 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -3.000,00

 72 0,00 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές -13.000,00

 73 0,00 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ.με σύμβαση αορίστου χρόνου -6.500,00

 74 0,00 30-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού -8.000,00

 75 0,00 30-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ -1.000,00

 76 0,00 30-6051.008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ -900,00

 77 0,00 30-6051.010 Εργοδοτική   ασφάλ.ΤΕΑΔΥ -900,00

 78 0,00 30-6051.011 Εργοδοτική εισφ.υγειονομικού -1.300,00

 79 0,00 30-6051.012 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. -1.400,00

 80 0,00 30-6052.001 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ υπαλ.με σύμβ.αορίστου χρόνου -1.600,00

 81 0,00 30-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου Προσωπικού -5.200,00

 82 0,00 30-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού -1.000,00
κ.λ.π.)

 83 0,00 30-6262.002 Συντήρηση επισκευή παιδ.χαρών Λαυρίου -10.000,00

 84 0,00 30-6262.029 Αποκατάσταση αγωγού αποστραγκ.ομβρίων υδάτων στον κόμβο -32.000,00
Τεχνολογικού πάρκου

 85 0,00 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας -4.700,00

 86 0,00 35-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ -1.000,00

 87 0,00 35-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ -800,00

 88 0,00 35-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. -3.000,00
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 89 0,00 45-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού -1.000,00
κ.λ.π.)

 90 0,00 60-6041.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού "Κέντρο Κοινότητας Δήμου -1.500,00
Λαυρεωτικής"

 91 0,00 60-6054.001 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού "Κέντρο Κοινότητας Δήμου -400,00
Λαυρεωτικής"

 92 0,00 70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων-πυρασφάλεια -11.714,93

 93 0,00 70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  εκτάκτου προσωπικού -1.693,92

 94 0,00 70-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ  εκτάκτου προσωπικού -93,60

 95 0,00 30-7311.021 Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων -70.000,00

 96 0,00 30-7411.055 Μελέτη ολοκλήρωσης υπαγωγής στο Νόμο περί Αυθαιρέτων -72,04
Δημοτικών κτιρίων και σχολείων ΔΕ Κερατέας

 97 0,00 61-7336.002 Μέσα πυροπροστασίας στις σχολ.μονάδες (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΔΕ -1.479,37
Λαυρίου

-312.626,67

Σύνολα Τακτικός Προϋπολογισμός 171.150,00 171.150,00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 171.150,00 171.150,00
 :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 30.598,17
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ 30.598,17
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

 ΕΣΟΔΑ (+) : 200.800,00

 ΕΣΟΔΑ (-) : -29.650,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 483.776,67

 ΕΞΟΔΑ (-) : -312.626,67

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00
 (+/-) :

ΤΕΛΙΚΟ 30.598,17
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Λαυρεωτικής, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό

των 79.330.071,97  ευρώ για το οικονομικό έτος 2022,  ισοσκελίζοντας με το σύνολο των

προβλεπόμενων δαπανών.

Το αποθεματικό, μετά την τρέχουσα αναμόρφωση, παραμένει  στο ποσό των 30.598,17 ευρώ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ)
Αρ. Απόφ.: 366/2022

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

«έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 21173/09.12.2022 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

1 ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ Θ.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

05/12/2022 1606 90,52€

2
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.Ε.Δ.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

05/12/2022 3730 43,40€

3 ΑΦΟΙ ΖΑΜΠΕΛΗ
Ο.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΟΥ

05/12/2022 1721 25,00€
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4 JUMBO AEE

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ.

05/12/2022 335 23,35€

5
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΣΤΑΘ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
05/12/2022 73 124,00

6 ΤΙΛΑΒΕΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ 05/12/2022 80 254,52

8,48€

7 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 05/12/2022 11 464,00

32,00€

8
Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
& Κ. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ
Ο.Ε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

05/12/2022 4894 458,39
31,61€

9 ΣΕΜΠΡΟΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΑΥΡΙΟΥ

05/11/2022 62 444,36
30,64€

10 ΙΕΣΣΑΙ Σ.& Σ.Ο.Ε.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

05/12/2022 133 464,51
15,48€

11
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜ.

06/12/2022 4091612 50,35€

12 Κ.Α. ΒΕΚΚΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΕΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

06/12/2022 60 480,00
16,00€

13 JUMBO AEE

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ.

07/12/2022 138 15,97€

14 JUMBO AEE
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

07/12/2022 139 23,97€

15 ΒΥΖΙΩΤΙΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ
ΔΩΡΩΝ 08/12/2022 14 212,90

7,10€

16 JUMBO AEE
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

08/12/2022 2319 131,50

17 ΜΑΝΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ

08/12/2022 24 456,52
31,48€

ΣΥΝΟΛΟ 3.763,26€ 172,79€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 63.95€

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 236,74€
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- 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: 21173/09.12.2022 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής και

τα συνημμένα σε αυτή παραστατικά

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού 3.763,26  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 ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ Θ.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

05/12/2022 1606 90,52€

2
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.Ε.Δ.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

05/12/2022 3730 43,40€

3 ΑΦΟΙ ΖΑΜΠΕΛΗ
Ο.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ.

05/12/2022 1721 25,00€

4 JUMBO AEE
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ.

05/12/2022 335 23,35€

5
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΣΤΑΘ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 05/12/2022 73 124,00€

6 ΤΙΛΑΒΕΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ

05/12/2022 80 254,52€ 8,48€
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7 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

05/12/2022 11 464,00€ 32,00€

8

Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
& Κ. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ
Ο.Ε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

05/12/2022 4894 458,39€ 31,61€

9
ΣΕΜΠΡΟΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΑΥΡΙΟΥ

05/11/2022 62 444,36€ 30,64€

10

ΙΕΣΣΑΙ Σ.& Σ.Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

05/12/2022 133 464,51€ 15,48€

11

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜ.
ΠΛΗΜΜΕΛ.ΑΘΗΝΩΝ.

06/12/2022 4091612 50,35€

12

Κ.Α. ΒΕΚΚΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΕΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

06/12/2022 60 480,00€ 16,00€

13

JUMBO AEE ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ.

07/12/2022 138 15,97€

14

JUMBO AEE ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

07/12/2022 139 23,97€

15
ΒΥΖΙΩΤΙΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ
ΔΩΡΩΝ 08/12/2022 14 212,90€ 7,10€

16
JUMBO AEE ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

08/12/2022 2319 131,50€

17

ΜΑΝΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ

08/12/2022 24 456,52€ 31,48€

ΣΥΝΟΛΟ 3.763,26€ 172,79€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 63.95€

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 236,74€

ΘΕΜΑ: Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για

την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ‘’ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ’’

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ» (CPV: 45453100-8 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
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Αρ. Απόφ.: 367/2022

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 περί «έγκρισης

προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή

αναδόχου του έργου με τίτλο  ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ‘ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ’ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ’’»

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 21120/08.12.2022 εισήγηση

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αρ. 119/2019 εγκεκριμένη επικαιροποιημένη μελέτη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ» με την υπ’  αρ.  127/2019  απόφαση

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

2. Την με αριθμό 177/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία

εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος  2022, και στο

οποίο περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΑΔΑ Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5).

3. Την  υπ. αριθ. 111484/8370/19-12-1993 (ΦΕΚ 11/Δ/14-1-1994 Υπουργική Απόφαση

Χαρακτηρισμού ως διατηρητέου του κτιρίου «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού

σχεδίου του πρώην Δήμου Κερατέας

4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 268661/ ΥΠΠΟΑ 09.06.2021 έγγραφο του  Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού παροχής σύμφωνης γνώμης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής

ανάπτυξης για το έργο ’’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ’’  .

5. Την υπ’αρ. 161/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής περί έγκρισης

σύναψης και όρων του σχεδίου μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας

Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για το έργο ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΟΙΚΙΑ

ΜΠΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ’’, συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την παρακολούθηση της

Προγραμματικής Σύμβασης.

6. Το με αρι. Πρωτ. 735901/08.09.2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής

Υποστήριξης / Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε.Α.Α. θεώρησης

του σχεδίου της Π.Σ

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 147080/22.02.2022 έγγραφο της Περιφέρεια Αττικής

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10172/30.06.2022 Προγραμματική Σύμβαση για την χρηματοδότηση του έργου.

9. Την υπ’ αρ. 742/2022 Απόφαση Δημάρχου για σύσταση επιτροπής ελέγχου – εκτίμησης της

κατάστασης του κτιρίου.
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10. Την από 01/09/2022  Τεχνική Έκθεση μηχανικών της επιτροπής που συστάθηκε με την αρ.

απόφασης 742/2022.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

Με την τεχνική έκθεση της επιτροπής φαίνεται ότι η δομική κατάσταση του κτιρίου έχει επιδεινωθεί, με

αποτέλεσμα η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης

ενδεχομένως να δημιουργήσει κίνδυνο κατάρρευσης του κτιρίου ή βλαβών στα δομικά του στοιχεία, οι οποίες

θα μεταβάλουν τίς παραδοχές της μελέτης με αποτέλεσμα το έργο να μην μπορεί να εκτελεστεί.

ΕΙΣΗΓΟΥΜAI

Ø Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της  υπ΄ αρ. 119/2019 μελέτης της Τεχνικής

Υπηρεσίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ»

εκτιμώμενης αξίας 1.451.612,90 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).

Ø Την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

σύμφωνα με την παρ 2γ. του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 & το άρθρου 32 Α του Ν. 4412/16,

όπως προστέθηκε με το Ν.4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021,

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.»

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

ακόλουθα:

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

του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου,

προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.

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

Ν.4735/2020, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή «….στ) αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση

των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών

και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη

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

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

προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του

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

έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.

4412/2016….»
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3. Την υπ’ αριθμ. Α-192/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την αριθμ. πρωτ: 900/20.01.2022

πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό στον

ΚΑ δαπανών 30-7311.020 (ΑΔΑ: 603ΜΩΛ1-ΑΚΞ).

Σύμφωνα με την αριθμ.119/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ο

προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.451.612,90  ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 1.047.001,50 ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 188.460,27 ευρώ

Απρόβλεπτα: 185.319,27 ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α)

του ν. 4412/2016.

Μελέτη  αποκατάστασης ζωγραφικού διακόσμου: 15.000,00 ευρώ

Απολογιστικές Δαπάνες: 2.000,00 ευρώ

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 13.831,36 ευρώ σύμφωνα με το

άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9729.05.001).

Τόπος εκτέλεσης είναι: η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, επί της οδού

Χρήστου Στέφα και Ε. Παπαθανασίου, στο οικοδομικό τετράγωνο 113 στην πόλη της Κερατέας.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου - μνημείου. Πρόκειται για το κτιριακό

συγκρότημα, που βρίσκεται εντός γωνιακού οικοπέδου και αποτελείται από τρία ανεξάρτητα

θεμελιωμένα κτίρια. Το κτίριο Α’, το κτίριο Β’ και το κτίριο Γ’, του τέλους του 19ου αιώνα με αρχές του

20ου αιώνα.

Σκοπός του έργου είναι να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου Λαυρεωτικής.  Με την

ολοκλήρωσή του θα δημιουργηθεί ένας χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων και ανάδειξης πολιτισμού

για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου,  ορίζεται σε δώδεκα (12)  μήνες από την ημέρα

υπογραφής της σύμβασης.

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

αποφασίσουν σχετικά με:

1. την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση

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

σταλεί

3. τη συγκρότηση του γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαπραγμάτευσης) σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή
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αφού άκουσε την εισήγηση του κου Πρόεδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

- τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2, περ. γ και του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016

- Το γεγονός ότι προέκυψε κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε απρόβλεπτα γεγονότα και δεν

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

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

καθυστέρηση

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

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

ευθύνη του Δήμου Λαυρεωτικής

- την υπ’ αριθμ.119/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία εγκρίθηκε με

την υπ΄αριθμ. 127/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- την αριθμ. πρωτ: 21120/08.12.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

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

κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 – άρθρο 32Α του Ν.4412/2016), για την επιλογή

αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ  ΚΤΙΡΙΟΥ “ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ”».

Β. Τη συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαπραγμάτευσης), κατ’ εφαρμογή των

διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, ως κατωτέρω:

 Τακτικά μέλη

Μαρία Ζωή Παπαθανάση, Χημικός Μηχανικός ΠΕ

Ιωάννης Λιέπουρης, Μηχανικός Μηχανολόγος ΤΕ

Φώτιος Γκίκας, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΤΕ

Αναπληρωματικά μέλη

Ευάγγελος Λιούμης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Γαϊτανιώ Τ. Μαργαρίτη, ΠΕ Οικονομικού

Δημήτριος Πανάγιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Μαρία Ζωή Παπαθανάση.

Έργο της Επιτροπής είναι να εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που

προκύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στους κάτωθι

Οικονομικούς Φορείς:

- ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΘΕΤΙΔΟΣ 6, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11528)

- ΑΦΟΙ Χ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε. (ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 222, ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 15344)

- ΕΚΑΤΕΛ ΑΤΕ (ΑΛΚΜΑΝΟΣ 37, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11528)
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- ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΙΩΝΟΣ 46, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11528)

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ (ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑ 4, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, Τ.Κ. 19003)

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

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας

1.1 Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 998292246

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1007.ΕΒ4905.0001

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

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.

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.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτωσης 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του

ν. 4412/2016, για τον παρόντα διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα :
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α) η παρούσα πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ.

2.γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 & το άρθρο 32 Α του Ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν.

4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,

β) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,

γ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,

δ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,

ε) η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,

στ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,

ζ) ) ΣΑΥ

η ΦΑΥ

θ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της

σύμβασης (το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, συνοδευόμενο από τον πλήρη Φάκελο

Δημόσιας Σύμβασης) στην Ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής (Αναθέτουσα Αρχή): www.lavreotiki.gr

Ειδικά το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να το

παραλάβουν δωρεάν μόνο από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής  μέχρι

και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Επίσης, τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα

διεξαγωγής του διαγωνισμού στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής. Οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της

αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα

αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω

στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την

αναθέτουσα αρχή, και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει

τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την …. η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες

σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την …

Άρθρο 2 Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
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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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή.

Άρθρο 3: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

3.1 Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ»,

ΑΡ. ΜΕΛ.:  119/2019

3.2 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε Ευρώ και αναλύεται  σε 1.800.000,00€:

Δαπάνη Εργασιών:  1.047.001,50€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):  188.460,27€

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 185.319,27€

Μελέτη Αποκαταστάσεων ζωγραφικού διάκοσμου : 15.000,00 €

Απολογιστικά: 2.000,00 €

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού σύμφωνα με το άρθρο 153 του

ν.412/2016.: 13.831,86 €

Φ.Π.Α. 24%: 348.387,10€

Δεν προβλέπεται ρήτρα  πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.

3.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

3.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
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Το αντικείμενο του έργου αφορά την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου - μνημείου, που

βρίσκεται επί της οδού Χρήστου Στέφα και Ε. Παπαθανασίου, στο οικοδομικό τετράγωνο 113 (Ο.Τ.

113) στην πόλη Κερατέα του Δήμου Λαυρεωτικής, στην Ανατολική Αττική.

Πρόκειται για το κτιριακό συγκρότημα, που βρίσκεται εντός γωνιακού οικοπέδου και αποτελείται, από

τρία ανεξάρτητα θεμελιωμένα κτίρια. Το κτίριο Α’, το κτίριο Β’ και το κτίριο Γ’, του τέλους του 19ου

αιώνα με αρχές του 20ου αιώνα.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν, με απόλυτο σεβασμό στις αρχές αναστήλωσης.

Λόγω των ακραίων πρόσφατων καιρικών φαινομένων και της διαρκώς επιβαρυνόμενης κατάστασης

των ήδη καταπονημένων από τον χρόνο και την εγκατάλειψη κτιρίων, ήτοι κτιρίων χωρίς σκεπή ή με

μισοκατεστραμένες στέγες και με φέροντα οργανισμό από απλή λιθοδομή, όπως είναι η «Οικία

Μπία»,  κρίνεται επιτακτική και κατεπείγουσα η ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες της  υπ’

αριθμ. 18/06-02-2017 Άδειας Δόμησης, για την αποφυγή περαιτέρω δυσμενών συνεπειών σε

ενδεχόμενη εκδήλωση νέων φαινομένων.

Η κατεπείγουσα ανάγκη για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του κτιρίου προς

αποφυγή κατάρρευσής του, που δεν απορρέει, σε καμία περίπτωση, από υπαιτιότητα της

υπηρεσίας μας.

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.  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%),
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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 απόφαση του Υπουργού

Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοση της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω

έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.

Άρθρο 4: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα

υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΕ 9729.05.001). Η δαπάνη θα βαρύνει τον

κωδικό 30.7311.020 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής,.

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.

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.

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – ανάδειξης αναδόχου

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Άρθρο 7: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών καθώς και

αποσφράγισης αυτών ορίζεται η …… 2022, ημέρα …… και ώρα ….

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 -

προσκληθέντες, τρεις     (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία. Αν και στη νέα
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αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και

νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν.4412/2016.

Άρθρο 8: Υποβολή και περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

8.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β)  με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της

αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ 19500)

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς

γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που

διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως

ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις

του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις

στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό

κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

8.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφορά του οικονομικού φορέα………………….για το έργο:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ»

Με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Λαυρεωτικής

Και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την …/…/2022

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο

διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του

προσφέροντος, δηλαδή επωνυμία και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική

διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).

8.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος

περιέχει τα απαιτούμενα από ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά σύμφωνα με την παράγραφο

8.7 (δικαιολογητικά 1 έως 5).

β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δεν μπορεί να ανοιχθεί χωρίς

να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,

ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς στο χορηγηθέν από την αναθέτουσα

αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2.2 της παρούσας.
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Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως

φακέλου της παρ. 2.

8.4. Προσφορές που περιέχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται

στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.1 της παρούσας.

8.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει

στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η

προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή

ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

8.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή,

σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

8.7. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει

τα ακόλουθα:

1) Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 11 Α.

1α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 11 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. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα

πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και γίνονται

αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

1(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 11:

· φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα

που είναι σε εξέλιξη.

· ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος

οικονομικού φορέα α) ως 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 του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ - ΤΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι στην

Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και

επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΜΕΔΕ για

τους ασφαλισμένους - μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν αποτελούν απόδειξη
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ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των

φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.

· 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.

1(ββ) για την παράγραφο Α.2.α του άρθρου 11:

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης

Εργασιακών  Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτηση συμμετοχής. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση

μη προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού από την παραπάνω Διεύθυνση και σύμφωνα με το υπ'

αριθ. ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασία,

εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 17 στο άρθρο 376 του 4412/2016 σύμφωνα με το άρθρο

43 παρ. 46 περ. α του Ν. 4605/2019 η οποία προβλέπει ότι: «Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του

πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό

αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη

δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. Κατά συνέπεια ο οικονομικός φορέας

προσκομίζει (αντί της ένορκης βεβαίωσης) υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν

εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε

χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

ή αίτηση συμμετοχής.

1(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 11: το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί

υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία

εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται

από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί

υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του

οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από

την υποβολή τους.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 122 από 172

1(δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4. του άρθρου 11 υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση

του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού, που

πρέπει να  είναι υπογεγραμμένη μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

1(ε) Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4. του άρθρου 11 για τις εργοληπτικές

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα

με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση δεν έχουν διαπράξει σοβαρό

επαγγελματικό παράπτωμα.

1(στ) για την περίπτωση του άρθρου 11.Α.5.: για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου

αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 11 υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος

είναι ανώνυμη εταιρία:

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 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 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Ειδικότερα:

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., 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 8.8 της παρούσας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές

μετοχές, προσκομίζουν:

αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές

είναι ονομαστικές.
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ββ) 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 ημέρες

πριν την υποβολή της προσφοράς.

γγ) 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 υποβολή

της προσφοράς.

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα

τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν:

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον

υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου.

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα

με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι

μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω

αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και

μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.

1(ζ) για την περίπτωση του άρθρου 11.Α.9., υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016.

2. Για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου

11Β:

Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ

στις κατηγορίες Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών

3) Για την απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 11Γ:

3.α) Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει.

3.β) Για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:

• υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή

• υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του οικονομικού φορέα, 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.

4) Για την απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 11Δ :
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Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει.

5) Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης των συμμετεχόντων:

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία

προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου.

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :

1. ΦΕΚ σύστασης,

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον

υπάρχει)

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος

του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται

συγκεκριμένο άτομο,

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού /

μη λύσης της εταιρείας,  το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3)  μήνες πριν από την

ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ:

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο

επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει.

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του

καταστατικού.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το

σχετικό πιστοποιητικό.

8.8. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν «Ενημερότητα

Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών:

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 8.7.1(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 8.7.1(β) της παρούσας.
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- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 8.7.1(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 11.

Α.4.(θ).

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 8.7.1(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 στο ΕΤΑΑ- ΤΜΕΔΕ, ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον

της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.

Άρθρο 9: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/ Σύναψη

σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές

9.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών / Έγκριση πρακτικού

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα

πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας.

Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με

προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη

προσφορά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ.1 του άρθρου

8 της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η

ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο

υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ' εντολή του Προέδρου της και

παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό

πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η

επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι

οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό

και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
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γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών, ακολουθεί η

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της

Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης

καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.

δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής

αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης.

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση

έκπτωση προσφοράς (Εμ),  σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95, 98 του ν.  4412/2016. Όλες οι

οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη

σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της

Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του

πρακτικού της.

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει και ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής

του άρθρου 8.7 της παρούσας την ίδια ημέρα (ή τις αμέσως επόμενες εάν δεν καταστεί εφικτή η

ολοκλήρωση της διαδικασίας αυθημερόν) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Ο έλεγχος των

δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους.

στ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε

παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ τη σύνταξη / έκδοση του σχετικού

πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, σύμφωνα με το β΄ εδάφιο του άρθρου 32Α του

Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019, με το οποίο

εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση) και το υποβάλλει στην

αναθέτουσα αρχή (Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαυρεωτικής) για έγκριση.

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει,  μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού,  στην κοινοποίηση της

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός από

τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9.3 της

παρούσης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 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.
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής

επιλογής του άρθρου 11, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται.

9.2 Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό

ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν.4412/2016 ως ακολούθως :

Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή, σε περίπτωση

άσκησή της, όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης

της ΕΑΔΗΣΥ.  και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ.,  όταν

εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα

με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 και μετά

την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται,

σύμφωνα με τα άρθρα 35  και 36  του ν.  4129/2013,  ο προσωρινός ανάδοχος,  υποβάλλει,  εφόσον

απαιτείται, υπεύθυνη δήλωση, μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Στην υπεύθυνη

δήλωση, η οποία υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας, δηλώνεται ότι, δεν

έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές,  κατά την έννοια του άρθρου 104  του ν.

4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του

προσωρινού αναδόχου, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 11 της

παρούσας και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. Η υπεύθυνη δήλωση

ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, αυτός καλείται όπως

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του η

αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την

κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης,

σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία 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 σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της

παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
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9.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος προσκαλείται με την παρούσα και έχει ή είχε συμφέρον να του

ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή

ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά της σχετικής 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.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται βάσει

του τυποποιημένου εντύπου προς την Αναθέτουσα Αρχή, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου,  κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.  4412/2016, το

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής

του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής,  η

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

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 ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή:
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α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του

άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΕΑΔΗΣΥ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου

365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

Η ΕΑΔΗΣΥ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και σε περίπτωση

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως

και δέκα (10)  ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον

προσφεύγοντα με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της

συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται έως πέντε (5) ημέρες πριν από

τη συζήτηση της προσφυγής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.  4412/2016

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της

ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική

προσφυγή. Με τα ένδικα  βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται

ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ 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 αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από

την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται

το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως

αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο

372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Άρθρο 10: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών- Προϋποθέσεις επιλογής

Α1.  Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση» της παρ. 2.γ του άρθρου 32του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις

του νόμου αυτού ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α2. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

Α3. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ.

Α4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Α5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Α6. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Β.  Η Σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 6  της παρούσας,  σε προσφέροντα

οικονομικό φορέα ο οποίος δεν αποκλείεται από την συμμετοχή βάσει της παραγράφου Α του άρθρου

11 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ και Δ του άρθρου 11 της παρούσας.

Άρθρο 11: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Οι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.

11.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον

συντρέχει στο πρόσωπό του ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:

11.Α.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου

εγκλήματος(ΕΕ L300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C195

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ

L192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του

οικονομικού φορέα, γ)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
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των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία

κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της

13ης Ιουνίου 2002,  για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L164  της 22.6.2002,  σ.  3)  ήηθική

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες και τη

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L101

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τους

διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου.

11.Α.2 Εάν η αναθέτουσα αρχή:

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,
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β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και

δεσμευτική ισχύ.

11.Α.3 Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο

και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ του άρθρου 11.Α.2 δεν θεωρείται

ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε

δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Οι περ. α΄ και β΄ του άρθρου 11.Α.2 παύουν να εφαρμόζονται

όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την

καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

11.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,

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 133 από 172

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο

48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,  έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε

αμφιβολία την ακεραιότητά του.

11.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).

11.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 11.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης

με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 11.Α.4 στα τρία (3) έτη από την

ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
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11.Α.7. Οικονομικός φορέας, που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις

παραγράφους 11.Α.1 και 11.Α.2α και 11.Α.4, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει

ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με

τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

11.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.

11.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου

74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα

διαδικασία  σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Κριτήρια επιλογής (11.Β-11.Δ)

11.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις

κατηγορίες Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών

11.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής

επάρκειας (α) Εγγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, 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.

11.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

και χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει, για

στις κατηγορίες Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών
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Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

Για κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: στελέχωση τουλάχιστον από δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄βαθμίδας ή

έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄βαθμίδας & δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή

έναν (1 )τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας

Για κατηγορία Η/Μ: στελέχωση τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς

Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας.

11.E. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, από αναγνωρισμένο

φορέα (διαπιστευμένο στο ΕΣΥΔ), κατά ISO 9001:2015 και 14001:2015

11ΣΤ. 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 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 12 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 πρόσκληση .

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 της παρούσας.
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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.

Άρθρο 12: Δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα)

Οι προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στο

άρθρο 11 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, με το άρθρο 9.1 και κατά την

σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9.2 της παρούσας.

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 σύμβαση.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα "δικαιολογητικά συμμετοχής", όταν αυτό απαιτείται

για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται

αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

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 παρούσας

πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 11.Ε της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των
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δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 11 της

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής.

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.

Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στη διαπραγμάτευση κατά τη διάταξη

του άρθρου 97 παρ.3 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

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.

Άρθρο 14: Εγγυήσεις

Άρθρο 14.Α: Έκδοση εγγυητικών
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14.Α.1 Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 14.Β 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 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 Ε.Τ.Α.Α. - 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.

14.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από έναν

ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. Εάν η εγγύηση

εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα,

σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Άρθρο 14.Β: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το

άρθρο 72  παρ.  1  β)  του ν.4412/2016,  το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%  επί της

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της

σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως

αυτή ειδικότερα ορίζει.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης

χωρίς ΦΠΑ.

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.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του

Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του

αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού

της εγγυήσεως.

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου (ΔΗΜΟΣ 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

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) τα στοιχεία της πρόσκλησης (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

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 15: Χορήγηση προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 16: Γλώσσα διαδικασίας

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 ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική

γλώσσα.

Άρθρο 17: Εφαρμοστέα νομοθεσία

17.1 Για τη δημοπράτηση του έργου,  την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του,

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν:

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

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147), όπως ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 32 παρ.2γ περί

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) και του άρθρου

32Α, όπως προστέθηκε από το άρθ. 43 παρ.1 του Ν.4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθ. 2 του

Ν.4782/2021.

- του ν. 4605/2019(Α '52)

- του ν. 4472/2017(Α '74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α '147), όπως ισχύει σήμερα του ν. 4278/2014 (Α '157) και

ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια

έργα»,

- του ν. 4270/2014 (Α 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α ' 161) και λοιπές

ρυθμίσεις» (Α'74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,

- του ν. 4129/2013 (Α '52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

-  του άρθρου 26  του ν.  4024/2011  (Α 226)  «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

- του ν. 4013/2011 (Α'204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,

-  του ν.  3861/2010  (Α'  112)  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 2690/1999(Α'45) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις"

- του π.δ80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (Α ' 145)
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- του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία",

- 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»,

- του ν.4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου

Δικαιοσύνης»

17.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

17.3 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.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την

ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Άρθρο 18: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Σειρά ισχύος

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.

1. Το συμφωνητικό

2. Η παρούσα πρόσκληση και οι όροι αυτής

3. Η οικονομική προσφορά

4. Το τιμολόγιο έργου

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).

7. Ο Προϋπολογισμός δημοπράτησης.

8. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.

9. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Άρθρο 19: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Η υποβολή προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων

έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της πρόσκλησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει

πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
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Άρθρο 20: Υπεργολαβία

22.1 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.

22.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

Άρθρο 21 : 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 σύμβασης 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.

Άρθρο 22 : Διάφορες ρυθμίσεις

24.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 228/2021

Απόφαση.

24.2 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.

24.3 Οι προσφέροντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους

της παρούσας Διακήρυξης.

24.4 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
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επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών

δεδομένων.

24.5 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.

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.

Ε. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου να ορίσει την καταληκτική

ημερομηνία υποβολής προσφορών και την ημερομηνία ηλεκτρονική αποσφράγισης.

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου:

‘’Αναβάθμιση πεζοδρομίων με βιοκλιματικά υλικά’’

Αρ. Απόφ.: 368/2022

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 «έγκρισης του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου:  ‘’Αναβάθμιση

πεζοδρομίων με βιοκλιματικά υλικά’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την

αριθμ. πρωτ: 21233/09.12.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία

αναφέρονται τα εξής:

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

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Η διεξαγωγή της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση πεζοδρομίων με

βιοκλιματικά υλικά» προϋπολογισμού μελέτης 186.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα παρακάτω

· Την υπ’  αριθμ.  196.2/2020  απόφαση ένταξης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» στο Πρόγραμμα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.».

· Τη μελέτη που συντάχθηκε με αριθμό 33/2021 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής

προϋπολογισμού 186.000,00€ (με Φ.Π.Α) και τους καθορισθέντες όρους για τη διενέργεια του

προκηρυχθέντος διαγωνισμού.

· Την 87/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης εκτέλεσης του έργου με ανοικτό

ηλεκτρονικό διαγωνισμό και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

· Την υπ’αρ. 817/2021 διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμό με α/α 183344

· Το από 23/11/2021 πρακτικό Νο2 του διενεργηθέντος διαγωνισμού, βάσει του οποίου

ανακηρύχθηκε 1
ος

μειοδότης η εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ η οποία εκπροσωπήθηκε νόμιμα από

τον κο Αθανάσιο Πυρπυρή προσφέροντας ποσοστό μέσης έκπτωσης 28,39% στις τιμές του

τιμολογίου της μελέτης.

· Την 325/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής. με την οποία

εγκρίθηκε τα Πρακτικό Νο2 του Διαγωνισμού.

· Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθ. 29/2022 με την οποία

εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.

· Την βεβαίωση εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης με αριθμό με αρ. πρωτ.:

V/129571/28.03.2022.

· Την υπ’ αριθμ. 4291/29.03.2022 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  και της

ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με οικονομικό αντικείμενο 133.202,16 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).

· Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της

Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 29/09/2022.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και τα λοιπά τεύχη της

μελέτης, αφορά την αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου με βιοκλιματικά υλικά σε δρόμους της

Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας. Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει αντικατάσταση πλακών

πεζοδρομίου με επίστρωση λευκών ή έγχρωμων τσιμεντόπλακων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool

materials). Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη γενική εκσκαφή των πεζοδρομίων, , καθαίρεση
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κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, καθώς και καθαιρέσεις υφιστάμενων σκαλοπατιών που

προεκτείνονται από τις εισόδους των σπιτιών στο πεζοδρόμιο. Καθαίρεση των πλακοστρώσεων

δαπέδων περιμετρικά του Γυμνασίου Λυκείου χωρίς την απαίτηση εξαγωγής ακεραίων πλακών. Τη

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προς απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων που θα

προκύψουν. Στη συνέχεια θα κατασκευασθεί κατάλληλη υπόβαση πριν τη τοποθέτηση των

πλακοστρώσεων, με άοπλο σκυρόδεμα C16/20 πάχους 10cm. Θα τοποθετηθούν πλάκες διαστάσεων

40cm  ×  40cm  με ψυχρά υλικά (cool  materials)  σε κατάλληλο υπόστρωμα από

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα.  Όπου κρίνεται απαραίτητο θα διαμορφώνονται διαβάσεις ατόμων με

ειδικές ανάγκες σε θέσεις που ήδη υπάρχουν ή όπου αλλού θα κριθεί απαραίτητο. Θα γίνονται οι

κατάλληλες εργασίες προσαρμογής των ανακατασκευασμένων πεζοδρομίων  με τα υφιστάμενα

φρεάτια υδροσυλλογής.  Όταν μόνο και  όταν κρίνεται απαραίτητο θα κόβονται και εκριζώνονται

δέντρα για τις απαραίτητες εργασίες.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαραίτητες μεταβολές και προσαρμογές

των εργασιών του έργου.  Ειδικότερα για να συμπεριλάβει:

· Τις ποσότητες εργασιών όπως κατασκευάστηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψη  τις αυξομειώσεις των

ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από την σύνταξη

αναλυτικών επιμετρήσεων, οι οποίες έγιναν επί τόπου του Έργου.

Πιο συγκεκριμένα προκύπτουν διαφοροποιήσεις ων ποσοτήτων των παρακάτω άρθρων του

τιμολογίου της μελέτης, όπως αυτές υπολογίστηκαν από αναλυτική προμέτρηση.

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. Εγκεκριμένη
Ποσότητα

Προτεινόμενη
Ποσότητα

1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 Γενικές Εκσκαφές σε
έδαφος γαιώδες -
ημιβραχώδες

1 470 475

2 Καθαίρεση κατασκευών
από άοπλο σκυρόδεμα 2 200 475

3 Πρόσθετη τιμή
εκσκαφών λόγω
δυσχερειών απο
διερχόμενα υπόγεια
δίκτυα Ο.Κ.Ω.

3 360 366

2  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

1 Κατασκευή τοίχων,
πεζοδρομίων γεφυρών,
επένδυσης

7 250 312,49
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πασσαλοστοιχιών κ.λ.π.
από σκυρόδεμα C16/20

3  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
1 Βελτίωση θερμικών

επιδόσεων εξωτερικών
χώρων με επίστρωση
λευκών ή εγχρώμων
τσιμεντοπλακών που
περιέχουν ψυχρά υλικά
(cool materials)

8 3000 3124,91

2 Διαμόρφωση
διαβάσεων ατόμων με
ειδικές ανάγκες σε
πεζοδρόμια και νησίδες

9 20 21

3 Προσαρμογή στάθμης
υφιστάμενου φρεατίου
επί
ανακατασκευαζόμενου
πεζοδρομίου

10 80 85

4  ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
1 Κοπή ή/και εκρίζωση

δένδρων ύψους μέχρι  4
m

11 100 103

Για την αντιμετώπιση της δαπάνης των αναφερόμενων ανωτέρω εργασιών και την διευθέτηση των

ποσοτήτων σε σχέση με το αντικείμενο του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης έχουμε ανάλωση

του ποσού 13.603,35 ευρώ από του κονδύλι των απροβλέπτων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού

σύμβασης. Συνεπώς απομένει ποσό  2,28 ευρώ για απρόβλεπτα.

Αναλυτικότερα με τον  1ο ΑΠΕ  Αρχικής Σύμβασης διαμορφώνονται  τα διάφορα κονδύλια του έργου

(επί πλέον) ως εξής:

Στην Ομάδα 1: Χωματουργικά, Καθαιρέσεις, η συμβατική δαπάνη (μετά την έκπτωση 30,00%) των

5.398,68 ευρώ προτείνεται με τον 1ο Α.Π.Ε. σε 10.048,29 ευρώ. Δηλαδή αυξάνεται κατά 4.649,61

ευρώ.

Στην Ομάδα 2: Σκυροδέματα, Χαλικοδέματα, Γαρμπιλοδέματα, Λιθοδέματα και Κονιοδέματα, η

συμβατική δαπάνη (μετά την έκπτωση 29,00%) των 18.460,00 ευρώ προτείνεται με τον 1ο Α.Π.Ε. σε

23.074,26 ευρώ. Δηλαδή αυξάνεται κατά 4.614,26  ευρώ.

Στην Ομάδα 3: Επενδύσεις, Επιστρώσεις, η συμβατική δαπάνη (μετά την έκπτωση 28,00%) των

52.577,28 ευρώ προτείνεται με τον 1ο Α.Π.Ε. σε 54.828,71 ευρώ. Δηλαδή αυξάνεται κατά 2.251,43

ευρώ.

Στην Ομάδα 4: Λοιπά τελειώματα, η συμβατική δαπάνη (μετά την έκπτωση 28,00%) των 432,00 ευρώ

προτείνεται με τον 1ο Α.Π.Ε. σε 444,96 ευρώ. Δηλαδή αυξάνεται κατά 12,96  ευρώ.
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Αναλυτικότερα για την Αρχική Σύμβαση  :

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ(€)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1ου ΑΠΕ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΑΠΑΝΩΝ(€)

ΟΜΑΔΑ 1:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

5.398,68 10.048,29 4.649,61

ΟΜΑΔΑ 2:
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ,
ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ,
ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ,
ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

18.460,00 23.074,26 4.614,26

ΟΜΑΔΑ 3:
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

52.577,28 54.828,71 2.251,43

ΟΜΑΔΑ 4: ΛΟΙΠΑ
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 432,00 444,96 12,96

ΣΥΝΟΛΟ 76.867,96 88.396,22 11.528,26
ΓΕ & ΟΕ 18% 13.836,23 15.911,32 2.075,09
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 90.704,19 104.307,54 13.603,35

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 13.605,63 2,28 13.603,35
ΣΥΝΟΛΟ Π1 104.309,82 104.309,82 0,00
AEKK 1.798,44 1.798,44 0,00
ΣΥΝΟΛΟ Π2 106.108,26 106.108,26 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1.312,84 12.500,00 11.187,16
ΣΥΝΟΛΟ Π3 107.421,10 118.608,26 11.187,16
ΦΠΑ (24%) 25.781,06 28.465,98 2.684,92
ΣΥΝΟΛΟ Π4 133.202,16 147.074,24 13.872,08

4. ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

 Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών Αρχικής Σύμβασης  που υποβάλλουμε για

έγκριση, κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 104.309,82 € για εργασίες με ΓΕ

& ΟΕ 18% και απρόβλεπτα,  ενώ με αναθεώρηση 12.500,00 € και 1.798,44 € για ΑΕΚΚ η συνολική

δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 147.074,24 € (με ΦΠΑ).

Η δαπάνη για αναθεώρηση προέκυψε από:

1. Την υπ' αρ. 359881/10.12.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

«Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23

του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την

παρ.  7 του άρθρου 153 του ν.  4412/2016» (Β'  5983), με την οποία ορίσθηκαν συντελεστές

αναθεώρησης για τα τρίμηνα Α' 2021, Β' 2021 και Γ' 2021.
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2. Την υπ' αρ. 166653/27.05.2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

«Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα

με την παρ.  23  του άρθρου 153  του ν.  4412/2016»  (Β'  2735),  με την οποία ορίσθηκαν

συντελεστές αναθεώρησης για το τρίμηνο Δ' 2021

3. Την υπ'  αρ.  ΔΤ 1/334219/2022  απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

«Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα

με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022), με την οποία

ορίσθηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το τρίμηνο Α' 2022

Η συνολική εικόνα του οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας  όσον αφορά τον 1ο ΑΠΕ  Αρχικής

Σύμβασης αναλύεται παρακάτω :

Εργασίες Αρχικός
προϋπολογισμός
σύμβασης

1ος ΑΠΕ

Σύνολο εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.
18%, απρόβλεπτα 104.309,82 104.309,82
Αναθεώρηση 1.312,84 12.500,00
ΑΕΚΚ 1.798,44 1.798,44
Συνολική Δαπάνη 107.421,10 118.608,26

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ 1ΟΥ

ΠΚΤΜΝΕ

Οι ως άνω προτεινόμενες διαφοροποιήσεις στην μελέτη κατασκευής του έργου, όπως αυτές

ενσωματώνονται και στον  1ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης  οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής

που κατέστησαν αναγκαίες για την αρτιότητα, και λειτουργικότητα του έργου  και δεν μεταβάλλουν,

σε καμία περίπτωση, το συμβατικό αντικείμενο είτε ως μέγεθος είτε ως ποιότητα. Κατά συνέπεια, οι

προτεινόμενες μεταβολές δεν θίγουν τις αρχές περί διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης τόσο κατά την

διαδικασία ανάθεσης του έργου όσο και εν συνεχεία στα πλαίσια της διαχείρισης της σύμβασης.

Επίσης όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα είναι σύμφωνες με τους κανόνες της τέχνης και της

τεχνικής.

Οι  αυξήσεις των ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης ,που οφείλονται στη φύση των εργασιών

κατασκευής και στη δυσχερή προμέτρηση τους, καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Έχοντες υπόψη όλα τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» με

προτεινόμενη δαπάνη εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 118.608,26 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και

προτείνονται για έγκριση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων και διαδικασίας.»
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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 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,

- την υπ’ αριθμ. 4291/29.03.2022 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και

του Οικονομικού Φορέα ‘’ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’

- την αριθμ.  πρωτ:  21233/09.12.2022  εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη

συνημμένη αιτιολογική έκθεση

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 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», όπως συντάχθηκε από την αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, δαπάνης

118.608,26 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου:

‘‘Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων στο Δήμο Λαυρεωτικής’’

Αρ. Απόφ.: 369/2022

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 του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: ‘’Ανέγερση

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

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 21216/09.12.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην

οποία αναφέρονται τα εξής:

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

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης

799.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ολοκληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 248/2020

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαυρεωτικής, περί έγκρισης των επικαιροποιημένων
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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 περιλάμβανε 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.

11.Με την  υπ’ αρ. 262/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής με την

οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

12.Την 06/12/2022 υπογράφηκε η 2η Σ.Σ.Ε. η οποία προβλέπει χρόνο υλοποίησης δύο (2) μηνών.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Αντικείμενο του έργου αποτελούν οι εργασίες κατασκευής του κτιρίου Ποντίων  του Δήμου

Λαυρεωτικής. Οι λειτουργίες του κτιρίου αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα: Στο ισόγειο

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

Γ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαραίτητες μεταβολές που προκύπτουν από

την αναθεώρηση των τιμών εργασιών του έργου της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής

Σύμβασης και να τροποποιηθούν τα αντίστοιχα ποσά των αναθεωρήσεων.

Στην Αρχική Σύμβαση το ποσό της αναθεώρησης από 94,38 € τροποποιείται σε 75.000 € και στην 1η

Συμπληρωματική Σύμβαση από 94,38 € υπολογίζεται σε 15.000 €.

Συνοπτικά το ποσό των  αναθεωρήσεων (υπολογιζόμενο και προβλεπόμενο), που τροποποιούν την

αρχική και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ

(Ποσό
αναθεώρησης)

1η
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ
(Ποσό

αναθεώρησης)

1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 3.132,33 €
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2η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 7.361,94 €

3η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1.781,54 €

4η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 6.700,83 €

5η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 27.553,38 €

6η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 11.076,57 €

7η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 5.334,04 €

8η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 15.868,89 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
(Πρόβλεψη) 3.306,06 € 7.884,42 €

ΣΥΝΟΛΟ 75.000,00 € 15.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΑΠΕ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

90.000,00

Οι παραπάνω μεταβολές προκύπτουν από

4. Την υπ' αρ. 359881/10.12.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

«Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23

του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την

παρ.  7 του άρθρου 153 του ν.  4412/2016» (Β'  5983), με την οποία ορίσθηκαν συντελεστές

αναθεώρησης για τα τρίμηνα Α' 2021, Β' 2021 και Γ' 2021.

5. Την υπ' αρ. 166653/27.05.2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

«Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα

με την παρ.  23  του άρθρου 153  του ν.  4412/2016»  (Β'  2735),  με την οποία ορίσθηκαν

συντελεστές αναθεώρησης για το τρίμηνο Δ' 2021

6. Την υπ'  αρ.  ΔΤ 1/334219/2022  απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

«Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα

με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022), με την οποία

ορίσθηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το τρίμηνο Α' 2022
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Η συνολική εικόνα του οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας που προκύπτουν με τον

προτεινόμενο 3ο Α.Π.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΓΚ. 1ου

ΑΠΕ

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΓΚ. 2ου

ΑΠΕ

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡ/ΝΟΥ
3ου ΑΠΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΡ/ΝΟ ΑΠΕ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 5.070,65 10.071,70 10.843,51 10.843,51 5.772,86

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 19.320,84 19.320,84 16.769,34 16.769,34 -2.551,50
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ -
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 37.324,80 38.918,40 40.071,23 40.071,23 2.746,43

ΔΙΚΤΥΑ 103.074,39 111.331,23 108.868,96 108.868,96 5.794,57
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΞΥΛΙΝΕΣ Η

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
50.228,22 52.010,42 54.701,28 54.701,28 4.473,06

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 49.591,74 50.383,74 50.215,02 50.215,02 623,28

ΛΟΙΠΑ
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 36.765,04 63.767,52 64.535,38 64.535,38 27.770,34

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ1 301.375,68 345.803,85 346.004,72 346.004,72 44.629,04

ΓΕ & ΟΕ 54.247,62 62.244,69 62.280,85 62.280,85 8.033,23
ΣΥΝΟΛΟ Σ2 355.623,30 408.048,54 408.285,57 408.285,57 52.662,27

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 53.343,88 918,64 681,61 681,61 52.662,27
ΣΥΝΟΛΟ Σ3 408.967,18 408.967,18 408.967,18 408.967,18 0,00
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

ΛΑΘΟΣ -0,37 -0,37 -0,37 -0,37 0,00

ΣΥΝΟΛΟ Σ4 408.966,81 408.966,81 408.966,81 408.966,81 0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 472,14 472,14 472,14 472,14 0,00

ΣΥΝΟΛΟ Σ5 409.438,95 409.438,95 409.438,95 409.438,95 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 94,38 94,38 94,38 75.000,00 74.905,62

ΣΥΝΟΛΟ Σ6 409.533,33 409.533,33 409.533,33 484.438,95 74.905,62
ΦΠΑ 98.288,00 98.288,00 98.288,00 116.265,35 17.977,35

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σ7
507.821,33 507.821,33 507.821,33 600.704,30 92.882,97

Αντίστοιχα οι μεταβολές που προκύπτουν με τον προτεινόμενο 3ο Α.Π.Ε.  στην 1η ΣΣΕ είναι οι
ακόλουθες:

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ 1ης Σ.Σ.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚ. 1ου
ΑΠΕ

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΓΚ. 2ου

ΑΠΕ

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡ/ΝΟΥ
3ου ΑΠΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΜΕ ΤΟΝ
ΠΡ/ΝΟ ΑΠΕ
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ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ -
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 9.868,80 12.489,60 12.489,60 2.620,80

ΔΙΚΤΥΑ 28.636,01 31.221,17 31.221,17 2.585,16
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΞΥΛΙΝΕΣ Η

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
6.633,00 7.839,00 7.839,00 1.206,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ1 45.137,81 51.549,77 51.549,77 6.411,96

ΓΕ & ΟΕ 8.124,81 9.278,96 9.278,96 1.154,15
ΣΥΝΟΛΟ Σ2 53.262,62 60.828,73 60.828,73 7.566,11

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 7.989,39 423,28 423,28 -7.566,11
ΣΥΝΟΛΟ Σ3 61.252,01 61.252,01 61.252,01 0,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 94,38 94,38 15.000,00 14.905,62
ΣΥΝΟΛΟ Σ6 61.346,39 61.346,39 76.252,01 14.905,62

ΦΠΑ 14.723,13 14.723,13 18.300,48 3.577,35
ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σ7

76.069,52 76.069,52 94.552,49 18.482,97

Στη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν προβλέπεται κάποια τροποποίηση με τον προτεινόμενο 3ο ΑΠΕ.

Ο παρών 3ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης κλείνει στο ποσό των:

408.966,81€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα,

75.000 € για αναθεώρηση,

472,14 € για απολογιστικά και

116.265,35€ για ΦΠΑ 24%

και συνολικά στο ποσό των 600.704,30 €.

Ο παρών 3ος ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε. κλείνει στο ποσό των:

61.252,01 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα,

15.000,00 € για αναθεώρηση,

18.300,48€ για ΦΠΑ 24%

και συνολικά στο ποσό των 94.552,49 €.

Δ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 1ης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 2ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Βάσει όλων των ανωτέρω συντάχθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου : «ΑΝΕΡΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται :
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στο ποσό των 600.704,30 € για την αρχική σύμβαση ,

στο ποσό των 94.552,49 € για την 1η Σ.Σ.Ε. και

στο ποσό των 171.484,32 € για την 2η Σ.Σ.Ε. με ΦΠΑ

και προτείνεται για έγκριση.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση για:

1. Του 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΕΡΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ », δαπάνης 600.704,30 € για την αρχική σύμβαση, 94.552,49 € για την 1η Σ.Σ.Ε. και

171.484,32 € για την 2η Σ.Σ.Ε , αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

2. Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου, η οποία επιφέρει

παράταση κατά 2 μήνες του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου, δηλαδή από την συμβατική ημερομηνία

ολοκλήρωσης η οποία ήταν 29/12/2022  σε 28/02/2023.»

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 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 7ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης,

- την  υπ’  αρ.  262/2022  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου,

- την από 06/12/2022 2η Σ.Σ.Ε.,

- την αριθμ. πρωτ: 21216/09.12.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη

συνημμένη αιτιολογική έκθεση

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΕΡΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», όπως συντάχθηκε από την αρμόδια Επιβλέπουσα

Υπηρεσία, δαπάνης 600.704,30 ευρώ για την αρχική σύμβαση,  94.552,49 ευρώ για την 1η Σ.Σ.Ε. και

171.484,32 ευρώ για την 2η Σ.Σ.Ε., αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
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Β. Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου, η οποία επιφέρει παράταση

κατά δύο (2)  μήνες του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου,  δηλαδή από την συμβατική ημερομηνία

ολοκλήρωσης η οποία ήταν 29.12.2022  σε 28.02.2023.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί κάλυψης δαπάνης - εξειδίκευση πίστωσης - για την πραγματοποίηση

εκδηλώσεων στο Δήμο Λαυρεωτικής (βράβευση επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση – Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας)

Αρ. Απόφ.: 370/2022

             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 «κάλυψης δαπάνης - εξειδίκευση πίστωσης - για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο

Δήμο Λαυρεωτικής (βράβευση επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Εθελοντών

Πολιτικής Προστασίας)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται

εκτάκτως, προκειμένου να γίνουν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις Υπηρεσίες για την

πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.

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: 21291/09.12.2022 εισήγηση Γενικής Γραμματέως Δήμου Λαυρεωτικής, στην οποία

αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Με το παρόν έγγραφο εισηγούμαστε να εγκριθεί η εξειδίκευση δαπανών για δύο εκδηλώσεις που

επιθυμεί να οργανώσει ο Δήμος Λαυρεωτικής. Συγκεκριμένα:

1. Η πρώτη εκδήλωση η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21

Δεκεμβρίου 2022 αφορά τη βράβευση των εθελοντών πολιτικής προστασίας και εθελοντών

πυροσβεστικής, η συμβολή των οποίων σε κάθε αντιπυρική περίοδο είναι σημαντική.
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Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν δαπάνες που αφορούν προμήθεια

αναμνηστικών δώρων και έξοδα catering οι οποίες θα βαρύνουν με το ποσό των 2.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) τον κωδικό ΚΑ 00-6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών

ή τοπικών εορτών» και με το ποσό των 1.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) τον κωδικό ΚΑ

00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων

και αντιπροσωπειών» του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022.

2. Η δεύτερη εκδήλωση η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28

Δεκεμβρίου 2022 αφορά τη βράβευση των επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στην εκδήλωση αυτή θα βραβευθούν οι επιτυχόντες μαθητές των ετών 2020, 2021 και 2022

δεδομένου ότι τις προηγούμενες χρονιές λόγω της πανδημίας του κορονοϊού εκδηλώσεις τέτοιου

τύπου δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν εξαιτίας των υγειονομικών μέτρων που

εφαρμόζονταν.

Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν δαπάνες που αφορούν προμήθεια

αναμνηστικών δώρων και έξοδα catering, οι οποίες θα βαρύνουν με το ποσό των 9.180,80€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) τον κωδικό ΚΑ 00-6433. με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις,

αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του

προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022.»

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

Τις διατάξεις των παρ.1  και 2  του άρθρου 203  του Ν.4555/18  (ΦΕΚ 133  Α/19-07-2018)

«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»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των

αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022 οι εγγεγραμμένες

πιστώσεις στους ΚΑ δαπανών: 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» και 00-

6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και

αντιπροσωπειών», είναι γενικές και παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσης πίστωσης για την

πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.

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:
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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 άρθρου 203 του Ν.4555/2018

- τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑ δαπανών 00-6433  και 00-6443  του δημοτικού

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

- την αριθμ. πρωτ: 21291/09.12.2022 εισήγηση Γενικής Γραμματέως Δήμου Λαυρεωτικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης συνολικού ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος των ΚΑ δαπανών 00-

6443 και 00-6433 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για την πραγματοποίηση

εκδήλωσης για τη βράβευση των εθελοντών πολιτικής προστασίας και εθελοντών πυροσβεστικής . Το

ανωτέρω ποσό κατανέμεται ως εξής: 2.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 00-6443 και 1.000,00

ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 00-6433.

Β. Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης συνολικού ποσού 9.180,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 00-

6433 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για την πραγματοποίηση εκδήλωσης

για τη βράβευση των επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, των ετών 2020, 2021 και

2022.

Γ. 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 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους

2022 της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.)

Αρ. Απόφ.: 371/2022

             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 5ης 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, καθώς με την υπό έγκριση

αναμόρφωση ενισχύονται ΚΑ δαπανών που αφορούν λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας.

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

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

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
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αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη

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

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

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

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

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

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

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

ακόλουθα:

- 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.289/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

έγινε η έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. οικονομικού έτους 2022

- Την υπ’  αριθμ.  199/2022  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.,  με την

οποία ψηφίσθηκε η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Εταιρείας οικονομικού έτους 2022, με

τις κάτωθι μεταβολές:

Στο σκέλος των εξόδων

1) Ο κωδικός 10.00.00.000 «Ακίνητα -Οικόπεδα» μειώνεται κατά 10.000,00 € και από 75.000,00

€ διαμορφώνεται στα 65.000,00 €,

2) Ο κωδικός 64.00.00.0000 «Έξοδα κίνησης αυτοκινήτων φορτηγών (βενζίνες, διοδια κ.α.)»

ενισχύεται κατά 10.000,00 € και από 50.000,00 € διαμορφώνεται στα 60.000,00 €,

Το γενικό σύνολο των εσόδων-εξόδων διαμορφώνεται στα 2.269.268,58 €.
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Κατόπιν των ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- τις υπ’ αριθμ. 331/2021, 12/2022, 125/2022, 211/2022 και 289/2022 αποφάσεις Οικονομικής

Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,

- την υπ’ αριθμ. 199/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης

Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την Πέμπτη (5η) 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
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΗ

3η
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΗ

4η
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΗ

5η
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΗ

30.00.00.99
99

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΠΟΕ) 54.756,45 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

30.05.00.00
00

Προκαταβολές -
εγγυήσεις πελατών 18.138,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.13.00.00
01

Φορολογικές
Απαιτήσεις-Επιστροφές 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

53.98.00.00
02 ΟΑΕΔ 1% 800,00 400,00 400,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00
53.98.00.00
04 Εισφορά αλληλεγγύης 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
54.03.00.00
00

Φόρος μισθωτών
υπηρεσιών 250,00 250,00 250,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00

54.04.00.00
00

Φόρος αμοιβών
ελευθέρων
επαγγελματιών 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00

54.04.02.00
00

Χαρτόσημο και ΟΓΑ
λοιπων αμοιβών τρίτων 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

54.04.02.00
01

Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α.
αμοιβών Δ.Σ. 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

54.04.03.00
00

Φόροι τέλη αμοιβών
τρίτων 20% 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
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54.08.00.00
00

Εκκαθάριση φόρου
εισοδήματος 500,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 80.000,00 80.000,00

54.09.00.99
99

ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(ΧΑΡΤΟΣ.ΟΓΑ ΚΤΛ) 800,00 800,00 800,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00 2.500,00

54.09.12.00
00

Φόρος υπεργολάβων
3% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

54.09.16.00
00

Χαρτόσημο 3,6%
ενοικίων 12.500,00 17.900,00 17.900,00 26.700,00 45.000,00 59.000,00 59.000,00

54.99.00.00
00

Φόροι-τέλη
προηγούμενων χρήσεων 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

54.99.99.99
99

Παρακρατούμενοι
Φόροι προηγούμενων
χρήσεων (ΠΟΕ) 4.000,00 2.000,00 1.344,83 1.344,83 1.344,83 1.344,83 1.344,83

55.00.00.00
00 Ι.Κ.Α 40.000,00 45.000,00 45.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00
74.03.00.00
00

Έσοδα από επιχορηγήση
ΟΑΕΔ 35.000,00 35.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

74.03.00.00
01

 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 16.000,00

75.04.00.00
03

Εσοδα από ενοικίαση
εδαφικών εκτάσεων 193.729,20 250.000,00 250.000,00 500.000,00 960.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00

75.05.00.00
00

Έσοδα μίσθωσης
ακινήτου Κακής
Θάλασσας 35.050,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

75.05.00.00
01

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 26.988,00

75.05.00.00
02

Έσοδα μίσθωσης
ακινήτου επί της οδου 36.298,68 72.597,36 72.597,36 72.597,36 72.597,36 72.597,36 72.597,36
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ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΛΙΜΑΝΙ
(ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ)

75.05.01.00
00

Έσοδα εκμετάλλευσης
μουσείων 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

75.05.01.00
01

Έσοδα  εκμετάλλευσης
Γεωπάρκου 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

75.05.01.00
02

Έσοδα εκμετάλλευσης
ραδιοφωνικού σταθμού 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

75.06.00.00
01

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 25.050,00

75.06.00.00
02

Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας ΠΑΣΣΑ 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00

75.06.00.00
03

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 20.550,00

75.06.00.00
04

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 20.550,00

75.06.00.00
05

Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.06.00.00
06

Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας ΚΑΠΕ 12.050,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00

75.06.00.00
07

Έσοδα από ενοικίαση
καντίνας
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ(ΚΑΛΟΠΗΓ
ΑΔΟ) 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00

75.10.11.00
0

Εσοδα από προιόν
δωρεών 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

76.03.00.00
00 Τόκοι καταθέσεων 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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81.01.99.00
00

Λοιπά έκτακτα και
ανόργανα έσοδα 5.000,00 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 1.961.680,19
99.99.99.99
99  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 150.375,83 280.000,00 307.588,39 307.588,39 307.588,39 307.588,39 307.588,39

ΣΥΝΟΛΑ 750.692,80 966.685,36 978.618,58 1.272.468,58 1.758.268,58 2.269.268,58 2.269.268,58

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ 2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ 2022

1η
ΑΝΑΜΟΡ

ΦΩΣΗ

2η
ΑΝΑΜΟΡ

ΦΩΣΗ

3η
ΑΝΑΜΟΡ

ΦΩΣΗ

4η
ΑΝΑΜΟΡ

ΦΩΣΗ

5η
ΑΝΑΜΟΡ

ΦΩΣΗ
10.00.00.
000 Ακίνητα -Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 65.000,00
13.02.00.
0000 Αυτοκίνητα-Φορτηγά 7.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 52.000,00 140.000,00 140.000,00
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 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 14.000,00

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 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 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 15.500,00
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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 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 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 2.374,60
14.09.06.
0001

Προμήθεια εξοπλισμού έξυπνης
κινητικότητας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 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 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 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 14.880,00

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 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 11.100,00

25.05.60.
0000

Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης
κοινοχρηστων χωρων (φυτά κ.τ.λ.) 12.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 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 12.000,00
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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 12.000,00

25.05.61.
0000

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για
επισκεύη κτιρίων 24.800,00 37.200,00 37.200,00 18.600,00 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 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 9.300,00

25.05.62.
0001

Προμήθεια σκυροδέματος για επισκεύη
κτιρίων και κοινόχρηστων χωρων
Κοινότητας Κερατέας 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

25.05.62.
0002

Προμήθεια σκυροδέματος για επισκεύη
κτιρίων και κοινόχρηστων χωρων
Κοινότητας Λαυρίου 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 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 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 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 40.000,00
33.13.99.
0000

Λοιποί παρακρατoυμενοι φόροι
εισοδήματος 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

35.03.00.
0000 Πάγια προκαταβολή 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
50.00.00.
9999

Υπολοιπα προμηθευτών παρελθόντων
ετων (ΠΟΕ) 18.418,96 4.000,00 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 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 2.000,00
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54.03.00.
0000 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 250,00 250,00 250,00 1.000,00 4.000,00 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 16.000,00

54.04.02.
0000

Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. λοιπών αμοιβών
τρίτων 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

54.04.02.
0001 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών Δ.Σ. 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
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 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 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 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 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 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 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 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 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 70.000,00

60.01.02.
0000 Αμοιβές έκτακτου προσωπικου 3.500,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 35.000,00 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 10.000,00
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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 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 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 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 5.000,00

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 35.000,00

60.07.00.
0000

Δαπάνες πρόσληψης εκπαιδευσης και
επιμόρφωσης προσωπικού 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 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 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 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 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 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 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 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 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 35.000,00
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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 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 20.000,00

61.00.20.
0000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αξιολόγισης
Δομών και διατύπωσης  Σχεδίου
Αναδιοργάνωσης και στελεχωσής της
Εταιρείας. 0,00 0,00 0,00 25.000,00 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 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 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 35.000,00

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 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 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 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 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 35.000,00

61.80.01.
0001

Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρηστων
χώρων Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

61.80.01.
1001

Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρηστων
χώρων Κοινότητας
ΚΕΡΑΤΕΑΣ(συνεχιζόμενο) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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61.80.01.
0002

Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρηστων
χώρων Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

61.80.01.
1002

Δαπάνες Συντήρησης κοινοχρηστων
χώρων Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ(συνεχιζόμενο) 0,00 0,00 496,00 496,00 496,00 496,00 496,00

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 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 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 1.500,00
62.04.20.
0000

ΕΝΟΙΚΙΑ -ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ LEASING
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

62.04.31.
0000 Μισθώματα εδαφικων εκτάσεων ,γαιων 4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 20.000,00 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 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 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 36.200,00

62.07.62.
0002

Δαπάνες  συντήρησης  και επισκευής του
κτιριου του πρωην Α Δημοτικού Σχολείου
Λαυρίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00

62.07.62.
0003

Δαπάνες συντηρησης και επισκευής
κοινόχρηστου Πάρκου στη ΝΕΑΠΟΛΗ 35.000,00 35.000,00

62.07.63.
0000

Επισκευες και συντηρήσεις μεταφορικων
μέσων 12.000,00 12.000,00 12.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00

62.07.65.
0000

Επισκευες και συντηρήσεις επίπλων και
λοιπου εξοπλισμού 2.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
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62.07.65.
0001

Επισκευες και συντηρήσεις επίπλων και
λοιπου εξοπλισμού (συνεχιζόμενο) 496,00 0,00 496,00 496,00 496,00 496,00 496,00

63.03.01.
0000 Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγών 450,00 450,00 450,00 450,00 1.200,00 2.500,00 2.500,00
64.00.00.
0000

Εξοδα κίνησης αυτοκινητων
φορτηγων(βενζίνες, διοδια κ.α.) 37.200,00 37.200,00 37.200,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00

64.00.00.
0001

Εξοδα κίνησης αυτοκινητων
φορτηγων(βενζίνες, διοδια κ.α.)
(συνεχιζόμενο) 1.399,86 0,00 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 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 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 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 1.000,00

64.05.99.
0000 Λοιπές συνδρομές - εισφορές 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
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 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 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 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 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 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 20.000,00
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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 5.000,00
67.90.00.
0000 Δωρεές-Χορηγίες 0,00 0,00 0,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00
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 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 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 11.439,15
82.00.00.
0000

Φορολογικά προστιμα και προσαυξήσεις
προηγούμενων ετών 50.000,00 60.000,00 60.000,00 75.000,00 80.000,00 110.000,00 110.000,00

Σύνολα 750.692,80 966.685,36 978.618,58
1.272.468,

58
1.758.268,

58
2.269.268,

58
2.269.268,

58

Το γενικό σύνολο των εσόδων-εξόδων μετά την τρέχουσα αναμόρφωση διαμορφώνεται σε ποσό 2.269.268,58 €.

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

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


