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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 36ης Τακτικής Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 28 Δεκεμβρίου 2022

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

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 22546/2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 24.12.2022

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 απολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ του Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019 (απόφαση ΔΣ 101/2020 Νομικού Προσώπου)

Αρ. Απόφ.: 388/2022

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης απολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ του Δήμου Λαυρεωτικής

οικονομικού έτους 2019», 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 ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ με την υπ’ αριθμ.101/2020 απόφασή

του (ΑΔΑ: Ω2ΜΟΟΞ1Β-ΥΙΟ) αποφάσισε ομόφωνα:
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«…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 2019 του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου

Λαυρεωτικής, όπως απεικονίζεται στους συνημμένους  απολογιστικούς  πίνακες εσόδων και

δαπανών 2019…»

H υπ’ αριθμ. 101/2020 απόφαση του Νομικού Προσώπου, 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 τα παρακάτω :

Το σύνολο των εσόδων ανήλθε στο ποσό του 1.775.519,41 ευρώ και αναλύεται στη

συνημμένη γενική ανακεφαλαίωση απολογισμού.

Για την είσπραξη των εσόδων εκδόθηκαν τα υπ’ αριθμ. Α 1-Α 241 γραμμάτια είσπραξης,

τα ποσά των οποίων συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου ήταν

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

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

στο ποσό του 1.646.423,56 και παρατίθεται ανά υπηρεσία στο συνημμένο απολογιστικό

πίνακα δαπανών οικονομικού έτους 2019.

Για την πληρωμή των δαπανών έτους 2019 εκδόθηκαν τα υπ’ αριθμ. σειράς Α1 έως Α21

Χ.Ε.Π. ,  σειράς Β1 έως Β710 Χ.Ε.Π. και σειράς Ε1 έως Ε13 Χ.Ε.Π. στα οποία είναι προσαρτημένα

όλα τα οριζόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω η οικονομική κατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΚΕΦΑΛΟΣ¨ έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ 1.775.519,41

ΕΞΟΔΑ 1.646.423,56

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ    129.095,85

Από τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα πέντε (5) Χ.Ε.Π. ποσού 13.281,81 ευρώ δεν

εξοφλήθηκαν έως το τέλος του έτους και ακυρώθηκαν.

Το χρηματικό υπόλοιπο ποσού ύψους  129.095,85 ευρώ μεταφέρθηκε στη χρήση του 2020

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 ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019.
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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. 101/2020 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

την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής, όπως εμφανίζεται στους συνημμένους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο

τμήμα της παρούσας απόφασης.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ του Δήμου

Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2021 (απόφαση ΔΣ 109/2022 Νομικού Προσώπου)

Αρ. Απόφ.: 389/2022

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 ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ 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 ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ με την υπ’ αριθμ.109/2022 απόφασή

του (ΑΔΑ: ΩΝΚ7ΟΞ1Β-ΕΧΑ) 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 «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου

Λαυρεωτικής, όπως απεικονίζεται στους συνημμένους  απολογιστικούς  πίνακες εσόδων και

δαπανών 2021…»

Τον ταμειακό απολογιστικό πίνακα χρήσης 2020 συνοδεύουν τα ακόλουθα

δικαιολογητικά:

1. Η υπ’ αριθμ. 108/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ»

με θέμα «Κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ : Ω73ΟΞ1Β-Θ2Κ)
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2. Η υπ’  αριθμ.  1/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής με

θέμα «έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» (ΑΔΑ :

ΨΦΝ6ΩΛ1-ΨΣΦ)

3. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 25298/3-3-2021 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Αττικής με την

οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021

4. Η υπ’  αριθμ.  19/2021  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «έγκριση της Α’

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ :ΨΞ5ΡΟ1Β-ΩΞΖ )

5. Η υπ’ αριθμ. 86/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής με

θέμα  «  έγκριση της Α’  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021»  (ΑΔΑ :

9Ξ99ΩΛ1-ΩΓΑ)

6. Η υπ’ αριθμ. πρωτ.63598/31-5-2021 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής με την οποία επικυρώθηκε η Α’  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.

«ΚΕΦΑΛΟΣ» οικονομικού έτους 2021

7. Αντίγραφο από τις αναλυτικές κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του Ν.Π.Δ.Δ.

«ΚΕΦΑΛΟΣ» κατά την 31/12/2021

8. Αντίγραφα των υπ’ αριθμ. 879/2018 και 1167/2020 αποφάσεων Δημάρχου Λαυρεωτικής

με την οποία τοποθετήθηκε η κα Πολυξένη Πανταζή ως ταμίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου

Λαυρεωτικής.

9. Η υπ’ αριθμ. 89/2019 (ΑΔΑ: ΩΞΕΤΟΞ1Β-ΡΨΛ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία έγινε Εξουσιοδότηση στην κα Πολυξένη

Πανταζή ως ειδικό ταμία για τις τραπεζικές συναλλαγές του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου

Λαυρεωτικής.

10.  Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας έτους 2021

11. Βεβαίωση της ταμία για την συμφωνία της ταμιακής διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ»

κατά την 31/12/2021

H υπ’ αριθμ. 109/2022 απόφαση του Νομικού Προσώπου, μαζί με τους απολογιστικούς

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

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

σχετικά με αυτόν.

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

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής 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
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τροποποιηθεί και ισχύει,

- την υπ’ αριθμ. 109/2022 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

την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου

Λαυρεωτικής, όπως εμφανίζεται στους συνημμένους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο

τμήμα της παρούσας απόφασης.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2021 του

ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 390/2022

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

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

διάταξης περί «έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2021 του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

Δήμου Λαυρεωτικής», 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.44735/2020  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 ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ με την υπ’ αριθμ.110/2022 σχετική

απόφασή του (ΑΔΑ: Ψ7ΑΡΟΞ1Β-ΜΝΜ) ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεις έτους 2021,

μετά και από τον έλεγχο του ορκωτού ελεγκτή –  λογιστή και τη διαβιβάζει,  με το αρ.  πρωτ:

3299/22.12.202 έγγραφο, προς επικύρωση στην Οικονομική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την αριθμ.110/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10η διαχειριστική χρήση (01.01.2021 – 31.12.2021)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το 2021 αποτέλεσε ακόμα ένα ζοφερό έτος στην ιστορία της ανθρωπότητας,

στιγματισμένο από την πανδημία του Covid-19 που έχει προκαλέσει την απώλεια εκατοντάδων

χιλιάδων ανθρώπινων ζωών και έχει επιφέρει τεράστιες επιπτώσεις στην κοινωνία, στη

λειτουργία των συστημάτων υγείας αλλά και στην παγκόσμια οικονομία.

Οι ανωτέρω συνέπειες έχουν γίνει αισθητές και στον Δήμο Λαυρεωτικής, έχοντας

επιφέρει επιπτώσεις (εκτός από τα θέματα υγείας) τόσο σε επίπεδο κοινωνικό όσο και σε
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οικονομικό (λόγω των αναπόφευκτων περιορισμών που έχουν επιβληθεί για την αποφυγή της

διασποράς του ιού).

Ο ΚΕΦΑΛΟΣ από τον Μάρτιο του 2020 αναγκάστηκε να κλείσει το μεγαλύτερο μέρος των

δομών του (παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί και Κ.Α.Π.Η.) ενώ δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στην

παροχή υ̟πηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, ιδιαίτερα μέσα από το πρόγραμμα

Βοήθεια Στο Σπίτι.

Τα ανωτέρω, πρωτόγνωρα, γεγονότα, καθόρισαν τις οικονομικές πράξεις του νομικού

προσώπου που διαμόρφωσαν, με την σειρά τους, τις οικονομικές καταστάσεις του 2021.

Η οικονομική κατάσταση ενός νομικού προσώπου αποτυπώνει το επίπεδο της ορθής διαχείρισης

των οικονομικών του και την προοπτική της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους

πολίτες αλλά και την προοπτική για περαιτέρω ανάπτυξη του. Η διαχείριση των οικονομικών

συνδέεται με όλους τους τομείς της δημοτικής δραστηριότητας, από τη διοικητική λειτουργία έως

τις επενδύσεις.

Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που

ακολουθούν,  η χρήση του 2021  ήταν η δέκατη από την εγκατάσταση του Διπλογραφικού

Λογιστικού Συστήματος επιτρέποντας στο νομικό πρόσωπο την σωστή παρακολούθηση της

πορείας των οικονομικών στοιχείων του.

Κατά την χρήση του 2021 αυξήθηκε κατά 956,80 € (προ αποσβέσεων) η περιουσία του

Ν.Π.Δ.Δ. (ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,17 % της αξίας της περιουσίας του ΚΕΦΑΛΟΥ στις

31/12/2021), γεγονός που αντανακλάται στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του

Ν.Π.Δ.Δ.

Παράλληλα το 2021 αποτελεί το τρίτο έτος, που το Ν.Π.Δ.Δ. εμφανίζει λογιστικό έλλειμμα

ύψους -24.958,96 €.

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έχουν γίνει βήματα προόδου στο σύστημα

εσωτερικού ελέγχου αλλά οι ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει το νομικό πρόσωπο είναι

συνεχώς αυξανόμενες γεγονός που επιτάσσει ολοένα και αρτιότερη οργάνωση και ευελιξία.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2021 έχει ως εξής :

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ 2021

72 Έσοδα από τροφεία Ευρώ        14.835,00 €
74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες » 1.204.227,88 €
75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές » 432,61 €
76 Έσοδα κεφαλαίων »              70,60 €
Σύνολο Οργανικών εσόδων »  1.219.566,09 €
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα »           3.138,29 €
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Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων Εσόδων »          3.138,29 €
82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων »           7,50 €
82.07 Επιστροφή εν γένει χρημάτων » 0,00 €
Σύνολο Εσόδων Προηγούμενων χρήσεων »          7,50 €
Γενικό Σύνολο » 1.222.711,88 €

3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά  έσοδα του νομικού προσώπου της χρήσεως 2021 ανήλθαν στο ποσό των

1.222.711,88 Ευρώ αυξημένα κατά 172.440,08 € σε σχέση με εκείνα του 2020 (1.050.271,80 €).

Αναλυτικά :

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ 2021 2020 Διαφορά

(αύξηση)
72 Έσοδα από τροφεία Ευρώ        14.835,00 €        13.645,00 € 1.190,00 €

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για
λειτουργικές δαπάνες » 1.204.227,88 €   1.031.000,55 € 173.227,33 €

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και
από δωρεές » 432,61 €                67,19 € 365,42 €

76 Έσοδα κεφαλαίων »              70,60 €              644,32 € -573,72 €
Σύνολο Οργανικών εσόδων »  1.219.566,09 €  1.045.357,06 € 174.209,03 €
81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 3.138,29 € 2.599,69 € 538,60 €
Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων Εξόδων »          3.138,29 € 2.599,69 € 538,60 €
82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων »           7,50 €           2.315,05 € -2.307,55 €
82.07 Επιστροφή εν γένει χρημάτων » 0,00 € 0,00   € 0,00 €
Σύνολο Εσόδων Προηγούμενων χρήσεων »          7,50 €          2.315,05 € -2.307,55 €
Γενικό Σύνολο »  1.222.711,88 €  1.050.271,80 € 172.440,08 €

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2021 έχει ως εξής :

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ 2021
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ευρώ 1.008.100,77 €
61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων » 47.430,59 €
62 Παροχές τρίτων » 62.219,47 €
63 Φόροι – Τέλη » 135,76 €
64 Διάφορα έξοδα » 95.193,40 €
65 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως » 390,73 €
66 Αποσβέσεις παγίων » 34.110,12 €
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως » 0,00 €

Σύνολο Οργανικών εξόδων » 1.247.580,84 €
81.00. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα » 0,00 €
81.02 Έκτακτες Ζημιές » 90,00 €

Σύνολο Έκτακτων και ανόργανων εξόδων » 90,00 €
82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » 0,00 €

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » 0,00 €
83.12 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα » 0,00 €

Σύνολο Προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους » 0,00 €
Γενικό Σύνολο » 1.247.670,84 €
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5. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Τα συνολικά έξοδα του νομικού προσώπου της χρήσεως 2021 ανήλθαν στο ποσό των 1.247.670,84

Ευρώ αυξημένα κατά 101.977,79 € σε σχέση με εκείνα του 2020 (1.145.693,05 €).

Αναλυτικά :

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ 2021 2020 Διαφορά

(αύξηση)
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ευρώ 1.008.100,77 € 904.727,34 € 103.373,43 €

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών
αρχόντων και τρίτων » 47.430,59 € 35.893,20 € 11.537,39 €

62 Παροχές τρίτων » 62.219,47 € 65.018,09 € -2.798,62 €
63 Φόροι – Τέλη » 135,76 € 176,40 € -40,64 €
64 Διάφορα έξοδα » 95.193,40 € 92.600,04 € 2.593,36 €

65 Τόκοι και έξοδα
χρηματοδοτήσεως » 390,73 € 367,74 € 22,99 €

66 Αποσβέσεις παγίων » 34.110,12 € 32.789,16 € 1.320,96 €
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως » 0,00 € 4.777,43 € -4.777,43 €

Σύνολο Οργανικών εξόδων » 1.247.580,84 € 1.136.349,40 € 111.231,44 €
81.00. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα » 0,00 € 2.683,65 € -2.683,65 €
81.02 Έκτακτες Ζημιές » 90,00 € 310,00 € -220,00 €

Σύνολο Έκτακτων και ανόργανων εξόδων » 90,00 € 2.993,65 € -2,903,65 €
82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » 0,00€ 770,00 € -770,00 €

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » 0,00 € 770,00 € -770,00 €

83.12 Προβλέψεις για εξαιρετικούς
κινδύνους και έκτακτα έξοδα » 0,00 € 5.580,00 € -5.580,00 €

Σύνολο Προβλέψεων για έκτακτους
κινδύνους » 0,00 € 5.580,00 € -5.580,00 €

Γενικό Σύνολο » 1.247.670,84 € 1.145.693,05 € 101.977,79 €

6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 1.128.933,16 Ευρώ.

Αν στο ανωτέρω ποσό προσθέσουμε τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Νομικού

Προσώπου, τα οποία ανήλθαν στο ποσό των 118.256,95 Ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα,

τα οποία ανήλθαν στο ποσό των 390,73 Ευρώ, το άθροισμα ύψους 1.247.580,84 Ευρώ αποτελεί

το σύνολο των οργανικών εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. για το 2021. Αν στα ανωτέρω ποσά προστεθούν τα

έκτακτα κι ανόργανα έξοδα ύψους 90,00 €, το άθροισμα που προκύπτει μας δίνει το σύνολο των

εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2021 ύψους 1.247.670,84 €.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2021 ποσού 1.222.711,88 Ευρώ

μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2021 ποσού 1.247.670,84 Ευρώ αποτελεί το (λογιστικό)

έλλειμμα της χρήσεως 2021 (προ φόρων) το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 24.958,96 Ευρώ. Αν

από το ποσό αυτό αφαιρέσουμε τον φόρο εισοδήματος ύψους 15,43 € μας δίνει το (λογιστικό)

έλλειμμα (μετά φόρων) έτους 2021, συνολικού ύψους 24.974,39 €.
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7. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του νομικού προσώπου της 31.12.2021 τα πάγια

στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 558.190,85 Ευρώ και αφαιρουμένων των σωρευμένων

αποσβέσεων ύψους 354.703,42 Ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των

203.487,43 Ευρώ.

Αναλυτικά τα κυριότερα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν εντός του 2021 είναι

τα ακόλουθα :

Λογ. 14 Έπιπλα, και λοιπός εξοπλισμός

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία (αναφέρονται εκείνα που η αξία τους

υπερβαίνει τα εκατό ευρώ) :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝ. ΑΞΙΑ

Tablet Huawei MatePad T
Model:KOB2-L09 Deepsea
Blue ROM:16GΒ RAΜ :2GB
IMEI:866795045283437,
100001

1/12/2021 4       115,20 €     460,80 €

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 45CM
MORRIS FSI 45108 (ΣΤΟ 2ο
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ)

14/6/2021 1      496,00 €     496,00 €

Το Νομικό πρόσωπο χρησιμοποιεί πάγια περιουσιακά στοιχεία που κυρίως αφορούν τον

εξοπλισμό των ΚΑΠΗ και των παιδικών σταθμών και κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη

λειτουργία του.

8. ΔΑΝΕΙΑ

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις από δάνεια του νομικού προσώπου. Αποτέλεσμα είναι η

ελαχιστοποίηση του χρηματοοικονομικού κόστους για τόκους και τραπεζικά έξοδα.

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του νομικού προσώπου ανέρχεται στο

ποσό των 34.506,55 Ευρώ, και είναι σημαντικά χαμηλότερο του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Οι

αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, ποσού ανέρχονται στο ποσό των 81.875,51 Ευρώ.

10. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

           Τα διαθέσιμα του Νομικού Προσώπου 31/12/2021 αναλύονται σε καταθέσεις όψεως στην

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος συνολικού ποσού 71.821,21 Ευρώ και σε μετρητά ποσού 0,00 Ευρώ.

Περιγραφή (δραστηριότητα) Αριθμός λογαριασμού Ποσό
Ταμιακά διαθέσιμα - 0,00 €
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Εγγυητικές επιστολές 144/535302-56 0,51 €
Κέφαλος 144/540080-54 11.483,05 €
ΚΗΦΗ 144/540078-33            17.277,35 €
Βοήθεια στο σπίτι 144/540079-16            4.942,54 €
ΕΑΠ 144/540085-67 643,32 €
Πάγια προκαταβολή 0,45 €
Παιδικοί σταθμοί 144/540084-84 37.473,99 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 71.821,21 €

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των 71.314,81€.
Αναλυτικά:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ 16.400,14 €

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ -15.764,20 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 70.678,87 €

ΣΥΝΟΛΑ 71.314,81 €

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στα πραγματικά διαθέσιμα ύψους 506,40 €

αναλύεται ως ακολούθως :

· Μείον (-) 387,00 €: Ποσό που αφορά το υπ’ αριθμ. Β 628/31-12-2021 χρηματικό ένταλμα

πληρωμής για το οποίο θα πραγματοποιηθεί πληρωμή εντός του επόμενου μήνα.

· Μείον (-) 120,00 €: Ποσό που αφορά ποσό τροφείων για το οποίο εκκρεμεί η έκδοση

γραμματίου είσπραξης.

· Πλέον (+) 0,60 €: Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στην πληρωμής στις 16/12/2021 και

στο υπ’  αριθμ.  Β 494/16-12-2021 χρηματικού εντάλματος πληρωμής ύψους 233,25 €.  Η εν

λόγω διαφορά θα τακτοποιηθεί τον επόμενο μήνα.

11. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, στις οικονομικές καταστάσεις του 2021

περιλαμβάνονται δεδουλευμένα έσοδα ύψους 63.291,38 € που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου

– Δεκεμβρίου 2021 τα οποία ‘λογιστικοποιήθηκαν’ (βεβαιώθηκαν) εντός του 2022 και έξοδα

επομένων χρήσεων ποσού 249,62 €.

Τα έσοδα αυτά περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα :

Λογαριασμός Ποσό
Τροφεία δημοτικών-παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών 660,00 €
Επιχορηγήσεις    62.631,38 €
Σύνολο δουλευμένων εσόδων 63.291,38 €
Ασφάλιστρα 73,22 €
Τέλη κυκλοφορίας 176,40 €
Σύνολο εξόδων επομένων χρήσεων 249,62 €

12. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
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Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, στις οικονομικές καταστάσεις του 2021

περιλαμβάνονται έξοδα ύψους 57.989,51 € που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου

2021 αλλά ‘λογιστικοποιήθηκαν’ εντός του 2022.

Τα έξοδα αυτά αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα :

Λογαριασμός Ποσό
Εκκαθάριση μηνιαίων αποδοχών    48.764,75 €
Ετήσια υποχρεωτική εισφορά e-ΕΦΚΑ 67,54 €
Έξοδα παράστασης αιρετών 12.2021 840,00 €
Μισθοδοσία Κέντρου ΚΗΦΗ 12.2021 7.671,53 €
Τηλεφωνικά έξοδα εσωτερικού 561,62 €
Ηλεκτρικό ρεύμα κοινόχρηστων χώρων 84,07 €
Σύνολο 57.989,51 €

10. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

             Στην χρήση του 2021 ΔΕΝ πραγματοποιήθηκε διόρθωση του κεφαλαίου του Ν.Π.Δ.Δ.

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του Νομικού Προσώπου, οι οποίες

αποτελούνται από :

- Τον Ισολογισμό της Χρήσεως.

- Την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως

- Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της Χρήσεως.

- Την παρούσα έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού συμβουλίου.

- Και το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων.

κατά την 10η διαχειριστική χρήση (1 Ιανουαρίου 2021 - 31 Δεκεμβρίου 2021) η οικονομική

κατάσταση του Νομικού Προσώπου διαμορφώθηκε στα εξής:

Τα συνολικά έσοδα της χρήσης 2021 ανήλθαν σε 1.222.711,88 € έναντι ποσού 1.050.271,80 €  της

χρήσης 2020 και παρουσίασαν αύξηση. Αντίστοιχα τα συνολικά έξοδα της χρήσης 2021 ανήλθαν

σε 1.247.670,84 € έναντι ποσού 1.145.693,05 € της χρήσης 2020 και παρουσίασαν αύξηση.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2021 ποσού 1.222.711,88 Ευρώ

μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2021 ποσού 1.247.670,84 Ευρώ αποτελεί το (λογιστικό)

έλλειμμα της χρήσεως 2021 (προ φόρων) το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 24.958,96 Ευρώ. Αν

από το ποσό αυτό αφαιρέσουμε τον φόρο εισοδήματος ύψους 15,43 € μας δίνει το (λογιστικό)

έλλειμμα (μετά φόρων) έτους 2021, συνολικού ύψους 24.974,39 €.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο προσάρτημα του Ισολογισμού, το οποίο μαζί με την

παρούσα έκθεση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων και το οποίο έχει



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 36ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 12 από 73

διανεμηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τον Ισολογισμό, περιλαμβάνονται επί

πλέον πληροφορίες για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων…»

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

αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2020  του

ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

τροποποιηθεί και ισχύει,

- την υπ’ αριθμ. 110/2022 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

την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) του ΝΠΔΔ

‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής, ήτοι τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021 – 10η χρήση, το

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

αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (απόφαση ΔΣ

221/2022)

Αρ. Απόφ.: 391/2022

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

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

διάταξης περί «έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Επιχείρησης

Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την  παράγραφο 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.…».

Με βάση τα ανωτέρω, η Δημοτική Επιχείρηση απέστειλε στην Οικονομική Επιτροπή την

υπ’ αριθμ. 221/2022 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την οποία ψηφίσθηκε
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ομόφωνα ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023, γενικού συνόλου εσόδων – εξόδων

22.181.663,00 ευρώ.

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. οικονομικού έτους 2023 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ
73. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

73.00 ΕΣΟΔΑ ΕΓΚ. ΕΠΕΞΕΡ. ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡ/ΚΗΣ 400.000
73.03 ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 139.636
73.04 ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 380.000
73.05 ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3.900.000
73.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 70.000
73.07 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 15.000
ΣΥΝΟΛΟ
K.A 73 4.904.636
74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
74.03.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ 70.000
74.03.02. ΕΠΙΧ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ(ΚΑΠ 2017 ΣΕ ΔΕΥΑ

Ν.4071/2012 Π.6&13 ΑΡ.10)
ΣΥΝΟΛΟ
K.A 74 70.000
75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
75.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 5.000
ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α 75 5.000
76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
76.03.00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 7.000
76.03.07 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 130.000
ΣΥΝΟΛΟ
K.A 76 137.000
41. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΙΔ. ΤΕΛΗ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
41.10.10 ΕΠΙΧ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

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

195.275,00

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

406.959,47

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

26.542,00
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41.10.13 ΕΠΙΧ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤΗΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

1,00

41.10.14 ΕΠΙΧ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ (ΠΔΕ) 6.170.559,78

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

1,00

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

19.962,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
41.90 ΣΥΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 80%&3%(ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ)
0,00

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

0,00

ΣΥΝΟΛΟ
K.A 41 6.819.300,25
45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΝΕΙΑ
45-98-02 ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 3.875.726,29
ΣΥΝΟΛΟ
K.A 45 3.875.726,29
81 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
81-01 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 10.000
ΣΥΝΟΛΟ
K.A 81 10.000
82 ΕΞΟΔΑ&ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
82-01 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 10.000
82-99 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 0
ΣΥΝΟΛΟ
K.A 82 10.000
54-00-01 Φ.Π.Α ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ-(Λ/.71-82) 2.000.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 17.831.663

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ

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

4.350.000

45-98-01 ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΕΞΟΦΛ.ΛΗΞ.ΟΦΕΙΛ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΩ ΥΠΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α 82 4.350.000
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 22.181.663

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ
60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 700.000
60.02 ΠΑΡ. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 41.700
60.03 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚ. 170.000
ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α 60 911.700,00
61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 100.000
61.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ(ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ) 40.000
61.03 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ(ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ) 15.000
61.90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΥΠΟΚ. ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 85.000
61.98 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0
ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α 61 240.000,00
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
62.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 500.000
62.02 ΕΥΔΑΠ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 1.750.000
62.03 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 82.000
62.04 ΕΝΟΙΚΙΑ
62.04.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ 30.000
62.04.09 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝ.ΕΡΓΩΝ 44.400
62.05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6.000
62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
62.07.01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ 5.000
62.07.02 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧ.ΕΓΚ-ΛΟΙΠ.ΜΗΧ 5.000
62.07.03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 30.000
62.07.04 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ. 30.000
62.07.08 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5.000
62.07.09 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 5.000
62.07.11.7
24

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 5.000

62.07.11.8
24

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 5.000

62.07.11.9
24

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5.000

62.07.13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 5.000
62.07.22 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ&ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ
580.000
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62.07.23 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5.000
62.07.24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10.000
62.07.25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 160.000
62-07-26-
724

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 10.000

62-07-26-
824

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜ ΑΠΟΧΕΤ ΚΕΡΑΤΕΑ 10.000

62-07-26-
924

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜ ΑΠΟΧΕΤ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 10.000

62.07.27 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΌ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ&ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

0

62.07.28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΣΑΣ 15.000
62.07.29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 15.000
62.07.30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 30.000
62.07.31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 30.000
62.07.32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ&ΜΕΙΟΚΤΟΝΙΑΣ 5.000
62.98 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15.000
ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α 62 3.407.400,00
63. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
63.00 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0
63.03 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ 5.000
63.04 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 1.000
63.98 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 17.000
ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α 63 23.000,00
64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
64.00.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ(ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) 300.000

64.00.02 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 1.000

64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ) 0
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1.000
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6.000
64.06 ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ N.4257/14 ΑΘΡ.73 0
64.07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 20.000

64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 20.000
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 3.000
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 35.000
ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α 64 386.000,00
65. ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
65.01 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.000

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

ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α 65 27.000,00
10. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
10.04 ΑΓΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α.10
11. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ
11.00 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2.000
11.02 ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.000
11.07 ΚΤΙΡ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡ.ΣΕ ΑΚΙΝ. ΤΡΙΤΩΝ 30.000
ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α 11 33.000,00
12. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
12.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.000
12.01 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.000
12.03 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 3.000
ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α 12 7.000,00
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
13.01 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
13.02 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0
13.09 ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α 13 0,00
14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
14.00 ΕΠΙΠΛΑ 2.000

14.01 ΣΚΕΥΗ 0

14.03 Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5.000

14.08 ΕΞΟΠΛ. ΤΗΛ/ΝΙΩΝΚΩΣ 1.000
14.09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.000
ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α 14 11.000,00
15. ΑΚΙΝΗΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
15.01.19 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

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

195.275,00

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

406.959,47

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

26.542,00
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15.01.22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤΗΛ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

33.000,00

15.01.23 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ (ΠΔΕ) 6.170.559,78

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

3.842.726,29

ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α 15 10.675.062,54
16 ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ&ΕΞ.ΠΟΛΥΕΤ.
16.17 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ 22.500
16.19 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΑΣΕΩΣ 1.000
ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α 16 23.500,00
18 ΣΥΜΕΜΕΤΟΧΕΣ&ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
18.11 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1.000

1.000,00
81 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 50.000

81.03 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 0

ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α. 81 50.000,00
82 ΕΞΟΔΑ&ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

82-00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 16.000
ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α. 82 16.000,00
54-00-02 ΦΠΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ-(Λ/.11-28/60-82&ΑΠΟΔΟΣΗΣ) 2.000.000
54.08 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
20.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 17.831.663

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ(ΠΟΕ&ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)

4.346.000

82-51 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4.000
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ΣΥΝΟΛΟ
Κ.Α. 4.350.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 22.181.663

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 Ν.4735/2020 και ισχύει,

- Την υπ’ αριθμ. 221/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει την υπ΄αριθμ.221/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.), με την

οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023, όπως αυτός

αποτυπώνεται στους αντίστοιχους πίνακες του εισηγητικού μέρους της παρούσας και

εμφανίζεται συνοπτικά ως κατωτέρω:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 17.831.663

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ

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

4.350.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 22.181.663

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 17.831.663

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) 4.346.000

82-51 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4.000

ΣΥΝΟΛΟ 4.350.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 22.181.663

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας ‘’Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων

Δήμου Λαυρεωτικής’’ – κατακύρωση Αναδόχων

Αρ. Απόφ.: 392/2022
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Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

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

διάταξης περί «έγκρισης πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή

αναδόχου της προμήθειας ‘’Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής’’

– κατακύρωσης Αναδόχων», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Την υπ’  αριθμ.397/2022  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού για την

«ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής», με αντικείμενο:

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Προμήθεια απορριμματοφόρων για μεταφορά βιοαποβλήτων με σύστημα πρέσας

16κ.μ., τεμάχια δύο (2) (α/α: 160768)

ΥΠΟΕΡΓΟ 5:  Προμήθεια διαξονικών οχημάτων με καρότσα και γερανό για συλλογή

βιοαποβλήτων, τεμάχια δύο (2) (α/α: 160784)

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Προμήθεια κινητού πράσινου σημείου (τριαξονικός τράκτορας με Hook Lift και

οχτώ (8) διαμερίσματα συνολικής χωρητικότητας 30μ3 (α/α: 160754)

2. Την υπ’ αριθμ. 273/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

έγινε η έγκριση του από 19.09.2022  πρακτικού Νο1  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά»

που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό.

3. Την υπ’ αριθμ.339/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

αποφασίσθηκε η έγκριση του από 10.11.2022  πρακτικού Νο2  της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» και

κατακυρώθηκαν ως προσωρινοί μειοδότες ανά υποέργο οι κάτωθι Οικονομικοί Φορείς:

ΥΠΟΕΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Λ

Προμήθεια «δυο (2)
απορριμματοφόρων για μεταφορά
βιοαποβλήτων με σύστημα πρέσας 16
κμ»  με Α/Α 160768

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

358.000,00 € +
85.920,00 (ΦΠΑ
24%) =
443.920,00€

(λ =
4.176,
10)

Νμξνμξνμξνμξνμξνμξνμξνμξνμξνμξνμξνμ
ξνμξνμξνμξνμξνμξνμξνμξνμξσα και
γερανό για συλλογή βιοαποβλητων» με
Α/Α 160784

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

358.000,00 € +
85.920,00 (ΦΠΑ
24%) =
443.920,00€

(λ =
4.137,
95)

Προμήθεια «κινητού πράσινου σημείου
τριαξονικός τράκτορας με hook lift και
οχτώ (8) διαμερίσματα συνολικής
χωρητικότητας 30μ3» με Α/Α 160754

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΚΕ

196.000,00 € +
47.040,00 (ΦΠΑ
24%) =
243.040,00€

(λ =
2.335,
57)

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, με το αριθμ. πρωτ: 20291/28.11.2022

έγγραφό της,  προσκάλεσε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»  των ηλεκτρονικών

διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ (α/α:  160754,  160768,  160784),  τους προσωρινούς αναδόχους να
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υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3.2 της

αριθμ.397/2022 διακήρυξης του διαγωνισμού.

Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  η Επιτροπή συνέταξε το με

ημερομηνία 08.12.2022 πρακτικό Νο3, το οποίο διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή με το

αριθμ. πρωτ: 22087/20.12.2022 έγγραφό της και σας θέτω υπόψη:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» Α/Α 160754, 160768, 160784»

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 08 Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη

και ώρα 19:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’

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

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών

συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος

στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αρ.397/2022 και με αρ.

πρωτ:7012/13.05.2022 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.

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

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

2. Λιέπουρης Ιωάννης, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

3. Ξέστερνου Κυριακή, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθμ.397/2022 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,

2. την υπ’ αριθμ. 155/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

3. την υπ’ αριθμ. 156/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

4. την υπ’ αριθμ. 157/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

5. το από 19.09.2022 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών,

6. το από 10.11.2022 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών,

7. την αριθμ.πρωτ:20291/28.11.2022, πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης,

Η επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 3.2 αναφορικά με την ‘’Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών

προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου” της υπ’ αριθμ. 397/2022

διακήρυξης διαγωνισμού, προσκάλεσε τους Οικονομικούς Φορείς να υποβάλουν ηλεκτρονικά

μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε μορφή αρχείου .pdf, τα δικαιολογητικά που περιγράφονται

στην παράγραφο 2.2.9.2. της ως άνω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή

των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
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κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς:

Α. Για την προμήθεια «δυο (2) απορριμματοφόρων για μεταφορά βιοαποβλήτων με σύστημα

πρέσας 16  κμ»  με Α/Α 160768  από τον Οικονομικό φορέα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος

επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ 05/12/2022 12:32:14)

Β. Για την προμήθεια «δυο (2) δια αξονικών οχημάτων με καρότσα και γερανό για συλλογή

βιοαποβλήτων» με Α/Α 160784 από τον Οικονομικό φορέα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος

επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ 05/12/2022 12:33:03)

Γ. Για την προμήθεια «κινητού πράσινου σημείου τριαξονικός τράκτορας με hook lift και οχτώ

(8) διαμερίσματα συνολικής χωρητικότητας 30μ3» με Α/Α 160754 από τον οικονομικό

φορέα ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ, (μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας

ΕΣΗΔΗΣ 06/12/2022 12:34:11)

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

1. Η εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

κατέθεσε για τα υποέργα Α/Α 160768, Α/Α 160784 όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης

νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

2. Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ κατέθεσε για το υποέργο Α/Α 160754  όλα τα

δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης

που κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς και κατά συνέπεια την ανάθεση της προμήθειας

ως εξής:

ΥΠΟΕΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Προμήθεια «δυο (2) απορριμματοφόρων για μεταφορά
βιοαποβλήτων με σύστημα πρέσας 16 κμ» με Α/Α 160768

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προμήθεια «δυο (2) διαξονικων οχημάτων με καρότσα και
γερανό για συλλογή βιοαποβλήτων» με Α/Α 160784

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προμήθεια «κινητού πράσινου σημείου τριαξονικός
τράκτορας με hook lift και οχτώ (8) διαμερίσματα
συνολικής χωρητικότητας 30μ3» με Α/Α 160754

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ

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

και υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα και το προωθεί στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση.
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Κατόπιν των ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να

αποφασίσουν σχετικά.

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

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/  ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’,  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει,

- την υπ’ αριθμ.397/2022 διακήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματα αυτής,

- την υπ’ αριθμ.273/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η έγκριση

του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού,

- την υπ’ αριθμ.339/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η έγκριση

του πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού,

- τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς

‘‘ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και ‘’ ΑΦΟΙ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ’’

- το με ημερομηνία 08.12.2022 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων),

- κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το από 08.12.2022 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά

με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς

αναδόχους Οικονομικούς Φορείς ‘‘ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και ‘’ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ’’.

Β. Κατακυρώνει ως Αναδόχους της προμήθειας ‘’ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων

Δήμου Λαυρεωτικής’’, ανά υποέργο τους κάτωθι Οικονομικούς Φορείς:

ΥΠΟΕΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Λ

Προμήθεια «δυο (2)
απορριμματοφόρων για
μεταφορά
βιοαποβλήτων με
σύστημα πρέσας 16 κμ»
με Α/Α 160768

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α
ΚΑΟΥΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

358.000,00 € + 85.920,00
(ΦΠΑ 24%) =
443.920,00€

(λ = 4.176,10)
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Προμήθεια  «δυο (2)
διαξονικων οχημάτων με
καρότσα και γερανό για
συλλογή
βιοαποβλητων» με Α/Α
160784

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α
ΚΑΟΥΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

358.000,00 € + 85.920,00
(ΦΠΑ 24%) =
443.920,00€

(λ = 4.137,95)

Προμήθεια «κινητού
πράσινου σημείου
τριαξονικός τράκτορας
με hook lift και οχτώ (8)
διαμερίσματα συνολικής
χωρητικότητας 30μ3» με
Α/Α 160754

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΚΕ

196.000,00 € + 47.040,00
(ΦΠΑ 24%) =
243.040,00€

(λ = 2.335,57)

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 3.4  της

διακήρυξης του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής η προθεσμία για την άσκηση της

προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α)  δέκα (10)  ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β)  δεκαπέντε (15)  ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει

τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης,  η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης αποτελεί η υπ’  αριθμ.  339/2022  προηγούμενη

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί έγκρισης του πρακτικού Νο2 της

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, σχετικά με την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών

που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό για την ‘’ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου

Λαυρεωτικής’’.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί απαλλαγής υπολόγου πάγιας προκαταβολής Κοινότητας

Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 393/2022

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 «απαλλαγής υπολόγου πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Κερατέας Δήμου
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Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 19..12.2022

εισήγηση του Προέδρου Κοινοτικού Συμβουλίου Κερατέας, στην οποία αναφέρονται τα

ακόλουθα:

«Κατά τις κάτωθι διατάξεις:

- Ν.3463/2006 άρθρο 173,

- Ν.4555/2018 άρθρο 207,

- ΒΔ.17-5/15-6-59 άρθρα 35,37,

- Ν.3852/2010 άρθρο 266,

- Ν.4483/2017 άρθρο 39,

- Ν.4270/2014,

- Ν. 4129/2013

και σύμφωνα με το αριθ.  πρωτ.:  64503/17-9-2019  έγγραφο του ΥΠΕΣ,  η σύσταση της πάγιας

προκαταβολής για τις δημοτικές ενότητες των Δήμων αποτελεί απευθείας εκ του νόμου

υποχρέωση (διατάξεις του αρ.266 παρ.8 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39

του Ν.4483/2017), ενώ με την υπ. αριθμ.62038/5-9-2019 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών,

( ΦΕΚ Β΄3440/11-9-2019 ) αποφασίστηκε το ύψος της πάγιας προκαταβολής.

Κατά τα λοιπά για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης

και απόδοσης – επιστροφής του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπόλογων

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006.35 του β.δ της 17.5-15.6.1959.152

του Ν.4270/2014 καθώς και αυτές του Ν.4129/2013.

Σύμφωνα όσων προαναφέρθηκαν, σας επιστρέφω την πάγια προκαταβολή των έξι

χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), η οποία δε χρησιμοποιήθηκε και σας επισυνάπτω την κίνηση του

λογαριασμού ειδικού σκοπού στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό 14400335452 και το αντίγραφο

μεταφοράς του ποσού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης.»

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

προκαταβολής,

- την από 19.12.2022 εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Κερατέας

και τα συνημμένα δικαιολογητικά της Τράπεζας

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τον υπόλογο της πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας

Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2022, Σταμάτιο Παπαθανασίου, Πρόεδρο του Κοινοτικού

Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί απαλλαγής υπολόγου προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 394/2022

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 «απαλλαγής υπολόγου πάγιας προκαταβολής Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.  πρωτ:  22494/23.12.2022  εισήγηση της

διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής για το έτος 2022, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Κατά τις κάτωθι διατάξεις:

- Ν.3463/2006 άρθρο 173,

- Ν.4555/2018 άρθρο 207,

- ΒΔ.17-5/15-6-59 άρθρα 35,37,

- Ν.3852/2010 άρθρο 266,

- Ν.4483/2017 άρθρο 39,

- Ν.4270/2014,

- Ν. 4129/2013

και σύμφωνα με το αριθ.  πρωτ.:  64503/17-9-2019  έγγραφο του ΥΠΕΣ,  η σύσταση της πάγιας

προκαταβολής για τις δημοτικές ενότητες των Δήμων αποτελεί απευθείας εκ του νόμου

υποχρέωση (διατάξεις του αρ.266 παρ.8 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39

του Ν.4483/2017), ενώ με την υπ. αριθμ.62038/5-9-2019 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών,

( ΦΕΚ Β΄3440/11-9-2019 ) αποφασίστηκε το ύψος της πάγιας προκαταβολής. Κατά τα λοιπά για τη

διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης – επιστροφής

του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπόλογων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων

173 του Ν. 3463/2006.35 του β.δ της 17.5-15.6.1959.152 του Ν.4270/2014 καθώς και αυτές του

Ν.4129/2013.
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Σύμφωνα όσων προαναφέρθηκαν, σας επιστρέφω την πάγια προκαταβολή των τεσσάρων

χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) και σας επισυνάπτω την κίνηση του λογαριασμού ειδικού σκοπού στην

Εθνική Τράπεζα με αριθμό 14400335296, το αντίγραφο μεταφοράς του ποσού, αντίγραφο

επιστροφής ποσού των τόκων, καθώς επίσης και το extrait του αντίστοιχου λογαριασμού για το

οικονομικό έτος 2022.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης.»

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: 22494/23.12.2022 εισήγηση της διαχειρίστριας της παγίας προκαταβολής

και τα συνημμένα δικαιολογητικά της Τράπεζας

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Απαλλάσσει από κάθε ευθύνη την υπόλογο υπάλληλο, διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής

του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2022, Αναστασία Καραγιώργου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί απαλλαγής υπολόγου πάγιας προκαταβολής Τοπικής

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 395/2022

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 «απαλλαγής υπολόγου πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου

Κωνσταντίνου Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την

αριθμ. πρωτ: 22621/27.12.2022 εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας

Αγίου Κωνσταντίνου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Κατά τις κάτωθι διατάξεις:

- Ν.3463/2006 άρθρο 173,

- Ν.4555/2018 άρθρο 207,

- ΒΔ.17-5/15-6-59 άρθρα 35,37,
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- Ν.3852/2010 άρθρο 266,

- Ν.4483/2017 άρθρο 39,

- Ν.4270/2014,

- Ν. 4129/2013

και σύμφωνα με το αριθ.  πρωτ.:  64503/17-9-2019  έγγραφο του ΥΠΕΣ,  η σύσταση της πάγιας

προκαταβολής για τις δημοτικές ενότητες των Δήμων αποτελεί απευθείας εκ του νόμου

υποχρέωση (διατάξεις του αρ.266 παρ.8 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39

του Ν.4483/2017), ενώ με την υπ. αριθμ.62038/5-9-2019 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών,

( ΦΕΚ Β΄3440/11-9-2019 ) αποφασίστηκε το ύψος της πάγιας προκαταβολής.

Κατά τα λοιπά για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης

και απόδοσης – επιστροφής του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπόλογων

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006.35 του β.δ της 17.5-15.6.1959.152

του Ν.4270/2014 καθώς και αυτές του Ν.4129/2013.

Σύμφωνα όσων προαναφέρθηκαν, σας επιστρέφω την πάγια προκαταβολή των δύο

χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) και σας επισυνάπτω την κίνηση του λογαριασμού ειδικού σκοπού στην

Εθνική Τράπεζα με αριθμό 14400335536, το αντίγραφο μεταφοράς του ποσού, καθώς και τις

κινήσεις του τραπεζικού λογαριασμού κατά το οικονομικό έτος 2022.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης.»

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 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:  22621/27.12.2022  εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου Τοπικής

Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου και τα συνημμένα δικαιολογητικά της Τράπεζας

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α
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Απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τον υπόλογο της πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου

Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2022, Νικήτα Κάϊλα, Πρόεδρο του Τοπικού

Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί απαλλαγής υπολόγου πάγιας προκαταβολής Δημοτικής

Κοινότητας Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 396/2022

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 «απαλλαγής υπολόγου πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής»,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 23.12.2022 εισήγηση της Προέδρου

του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Κατά τις κάτωθι διατάξεις:

- Ν.3463/2006 άρθρο 173,

- Ν.4555/2018 άρθρο 207,

- ΒΔ.17-5/15-6-59 άρθρα 35,37,

- Ν.3852/2010 άρθρο 266,

- Ν.4483/2017 άρθρο 39,

- Ν.4270/2014,

- Ν. 4129/2013

και σύμφωνα με το αριθ.  πρωτ.:  64503/17-9-2019  έγγραφο του ΥΠΕΣ,  η σύσταση της πάγιας

προκαταβολής για τις δημοτικές ενότητες των Δήμων αποτελεί απευθείας εκ του νόμου

υποχρέωση (διατάξεις του αρ.266 παρ.8 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39

του Ν.4483/2017), ενώ με την υπ. αριθμ.62038/5-9-2019 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών,

( ΦΕΚ Β΄3440/11-9-2019 ) αποφασίστηκε το ύψος της πάγιας προκαταβολής.

Κατά τα λοιπά για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης

και απόδοσης – επιστροφής του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπόλογων

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006.35 του β.δ της 17.5-15.6.1959.152

του Ν.4270/2014 καθώς και αυτές του Ν.4129/2013.

Σύμφωνα όσων προαναφέρθηκαν, σας επιστρέφω την πάγια προκαταβολή των τεσσάρων

χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) και σας επισυνάπτω την κίνηση του λογαριασμού ειδικού σκοπού στην

Εθνική Τράπεζα με αριθμό 14400335379, το αντίγραφο μεταφοράς του ποσού, καθώς και τις

κινήσεις του τραπεζικού λογαριασμού κατά το οικονομικό έτος 2022.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης.»
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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 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 από 23.12.2022 εισήγηση της Προέδρου του Συμβουλίου Κοινότητας Λαυρεωτικής και

τα συνημμένα δικαιολογητικά της Τράπεζας

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Απαλλάσσει από κάθε ευθύνη την υπόλογο της πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας

Λαυρεωτικής έτους 2022, Σταυρούλα Ρέτσου, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 4.800,00 ευρώ

στον ΚΑ 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022, για την καταβολή χρηματικών

βοηθημάτων σε δημότες του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών

Αρ. Απόφ.: 397/2022

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 δαπάνης (εξειδίκευση πίστωσης) ποσού 4.800,00 ευρώ στον ΚΑ 00-6733

του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε

δημότες του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών» έθεσε υπόψη των μελών

της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010)

«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –  Πρόγραμμα

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 και ισχύει

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από

τους διατάκτες»
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')

4. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6733 του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2022

5. Την αριθμ.  124/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής,  με την οποία

εγκρίθηκε η χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων ύψους 4.800,00 ευρώ, σε δημότες για τους

οποίους πληρούνται οι προϋποθέσεις για παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας, σύμφωνα με

τις εκθέσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής ως κατωτέρω:

1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Π. Κ. του Δ. ΠΟΣΟ: 300,00€

2. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Ζ.Σ. του ΣΤ. ΠΟΣΟ: 250,00€

3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε ΓΚΡ.Ε του Β. ΠΟΣΟ: 300,00€

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Φ.Π. του Χ. ΠΟΣΟ: 300,00€

5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Π.Μ. του Κ. ΠΟΣΟ: 250,00€

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Ρ.Ε. του ΣΤ. ΠΟΣΟ: 250,00€

7. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Χ.Ι. του Μ. ΠΟΣΟ: 300,00€

8. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Δ.ΣΠ. του ΕΥ. ΠΟΣΟ: 250,00€

9. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Γ.Π. του Α. ΠΟΣΟ: 300,00€

10. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Μ.Η. του Γ. ΠΟΣΟ: 250,00€

11. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Π.Α. του Ι. ΠΟΣΟ: 300,00€

12. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Γ.Ε. του Στ. ΠΟΣΟ: 250,00€

13. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Κ.Α. του Α. ΠΟΣΟ: 300,00€

14. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Σ.ΣΠ. του Δ. ΠΟΣΟ: 500,00€

15. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ του Κ.Δ. του Ζ. ΠΟΣΟ: 700,00€

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι

απαιτείται η λήψη απόφασης προκειμένου να εξειδικευθεί η πίστωση ποσού 4.800,00 ευρώ, η

οποία είναι εγγεγραμμένη στο δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 με τίτλο

«Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» και με ΚΑ 00-6733 για την καταβολή

του ανωτέρω ποσού.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις της περ. α παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006

- Τις διατάξεις της παρ.1, περ.ε’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με

την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019

- Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018
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- Την υπ’ αριθμ.124/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και τις συνημμένες

εισηγήσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας

- Την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ δαπανών 00-6733  του δημοτικού προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2022

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Tην εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.800,00 ευρώ,  η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.  00-

6733 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» του προϋπολογισμού

του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022, για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους

κάτωθι:

1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Π. Κ. του Δ. ΠΟΣΟ: 300,00€

2. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Ζ.Σ. του ΣΤ. ΠΟΣΟ: 250,00€

3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε ΓΚΡ.Ε του Β. ΠΟΣΟ: 300,00€

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Φ.Π. του Χ. ΠΟΣΟ: 300,00€

5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Π.Μ. του Κ. ΠΟΣΟ: 250,00€

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Ρ.Ε. του ΣΤ. ΠΟΣΟ: 250,00€

7. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Χ.Ι. του Μ. ΠΟΣΟ: 300,00€

8. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Δ.ΣΠ. του ΕΥ. ΠΟΣΟ: 250,00€

9. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Γ.Π. του Α. ΠΟΣΟ: 300,00€

10. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Μ.Η. του Γ. ΠΟΣΟ: 250,00€

11. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Π.Α. του Ι. ΠΟΣΟ: 300,00€

12. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Γ.Ε. του Στ. ΠΟΣΟ: 250,00€

13. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Κ.Α. του Α. ΠΟΣΟ: 300,00€

14. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ σε Σ.ΣΠ. του Δ. ΠΟΣΟ: 500,00€

15. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ του Κ.Δ. του Ζ. ΠΟΣΟ: 700,00€

Β. Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από το Δήμαρχο

Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε

με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 και ισχύει.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.123/2022 (επικαιροποιημένης) μελέτης

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο ‘’ΕΚΤΑΚΤΕΣ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
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ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (CPV: 45233142-6)’’

Αρ. Απόφ.: 398/2022

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης της υπ’ αριθμ.123/2022 (επικαιροποιημένης) μελέτης της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο ‘’ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (CPV:

45233142-6)’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Την με Α.Π.: 43972/1-7-2022 (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) Πρόσκληση του ΥΠ.ΕΣ. στο Πρόγραμμα:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης

μέσα από το έργο “Sub 2  –  16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας”,  στον Άξονα 4.6

«Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας», με

την οποία καλούνται οι Περιφέρειες της Χώρας, οι Δήμο με μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο

των 20.000  κατοίκων και οι Τουριστικοί Δήμοι,  για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να

ενταχθούν στο Πρόγραμμα.

2.  Tην αριθμ.  123/2022  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΕΚΤΑΚΤΕΣ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 3.500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

3. Την υπ’ αριθμ.213/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

έγινε η αποδοχή των όρων συμμέτοχης στην με Α.Π.: 43972/1-7-2022 (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ)

Πρόσκληση και η έγκριση της αριθμ. 123/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

4. Την Α.Π. 65041/04.10.2022 (ΑΔΑ: 9ΟΩΙ46ΜΤΛ6-ΝΕΟ) 1η τροποποίηση της ανωτέρω

πρόσκλησης,  σύμφωνα με την οποία η συνολική χρηματοδότηση κάθε αίτησης δικαιούχου θα

ανέρχεται έως 2.800.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τους Δήμους με μόνιμο

πληθυσμό μικρότερο των 100.000  κατοίκων και έως 4.000.000,00  € (συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.) για τους Δήμους με μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 100.000 κατοίκων.

5. Την υπ’ αριθμ. 123/2022 επικαιροποιημένη, λόγω τροποποίησης του ύψους χρηματοδότησης,

μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

6. Την Α.Π. 89519/23.12.2022 ΚΥΑ των αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

(ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ) με θέμα: Ένταξη Έργων Δήμων της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης

«Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής

ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,  με την οποία εντάχθηκε το έργο του Δήμου

Λαυρεωτικής με τίτλο ‘’Έκτακτες Ασφαλτοστρώσεις Πυρόπληκτων Περιοχών Δήμου Λαυρεωτικής
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για Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας’’,  προϋπολογισμού 2.800.000,00  ευρώ στο πλαίσιο της

Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ).

7. Την υπ’ αριθμ. 387/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

έγινε η αποδοχή του ποσού της χρηματοδότησης.

8.Την υπ’ αριθμ. 126/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε

η 10η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, προκειμένου να

εγγραφεί το ποσό της χρηματοδότησης.

9. Την υπ’ αριθμ.127/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η

έγκριση της 6ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και προστέθηκε το έργο ‘’Έκτακτες

Ασφαλτοστρώσεις Πυρόπληκτων Περιοχών Δήμου Λαυρεωτικής για Βελτίωση της Οδικής

Ασφάλειας’’, προϋπολογισμού 2.800.000,00 ευρώ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε το αριθμ. πρωτ:

22812/28.12.2022 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ011918011) και εισηγείται στην Οικονομική

Επιτροπή τα ακόλουθα:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’  αρ.  123/2022   (επικαιροποιημένη)   μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έργο

«ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 2.258.064,53 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.

24%).

Αφορά δράσεις βελτίωσης, του οδοστρώματος των οδών των περιοχών του Δήμου

Λαυρεωτικής, οι οποίες επλήγησαν από την πυρκαγιά του 2021. Οι περιοχές, βρίσκονται στην

περιοχή εντός σχεδίου πόλης Κερατέας, στην εντός σχεδίου περιοχή Κακή Θάλασσα

Κερατέας, στην εντός σχεδίου περιοχή Πλάκα Κερατέας της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και

στην περιοχή του οικισμού του Άγιου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, είναι αμιγούς

κατοικίας, έχουν πολλούς κοινόχρηστους χώρους, σχολεία, εκκλησίες, αθλητικά κέντρα και

μεγάλη κίνηση πεζών.

Με την μελέτη, προτείνεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος όλης της περιοχής, με κοινή

ή αντιολισθηρή άσφαλτο όπου απαιτείται, γίνεται προσαρμογή ή και αντικατάσταση

φρεατίων, επισκευή ή κατασκευή νέων ρείθρων και κρασπέδων, συμπλήρωση σήμανσης,

συμπλήρωση  πεζοδρομίων, διαγραμμίσεις κ.λ.π., έτσι ώστε να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό

η ασφάλεια στην κίνηση  πεζών και οχημάτων.

2. Το εν θέματι έργο ΔΕΝ κατατάσσεται σε κάποια από τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται

στην Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’/13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4

του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καμία από τις
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οδούς στις οποίες θα πραγματοποιηθεί ασφαλτική συντήρηση, δεν κατατάσσεται σε

κατηγορία του πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι /  Ομάδα 1η και σύμφωνα και με την

υποσημείωση (i) δεν υπόκεινται σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

3. Την υπ’αρ. 89519/23.12.2022 (ΑΔΑ:6 ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ) Κοινή Υπουργική Απόφαση του

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με την

οποία εντάχθηκε  το έργο με τίτλο «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης

«Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας»  (ΑΔΑ:  Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ)  και  του Έργου

«Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός

ΟΠΣ ΤΑ 5180769) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από

την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

4. Τις υπ΄ αριθμ. 6581/06-09-2021, 6685/11-09-2020 και 7702/19-08-2021 αποφάσεις της

Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας

Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περί κήρυξης (και παράτασης

της κήρυξης) σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής

Κοινότητας Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής

για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που

προέκυψαν από την εκδήλωση πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις 09/09/2020 και στις

16/08/2021 στις παραπάνω περιοχές αντίστοιχα, και που εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την

09/03/2023 και 16/02/2023 αντίστοιχα, καθώς το έργο διαχείρισης των συνεπειών δεν έχει

ολοκληρωθεί.

5. Τις  καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, την επέλαση της κακοκαιρίας

«Μπάλλος» τον Οκτώβριο του 2021, τις  έντονες χιονοπτώσεις του τέλους Ιανουαρίου 2022

και τις έντονες βροχοπτώσεις, φαινόμενα που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και

καταστροφές στο οδικό δίκτυο και αλλοίωσαν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δρόμων

καθιστώντας τους σχεδόν απροσπέλαστους από τους κατοίκους της περιοχής. Οι δρόμοι

αυτοί που περιλαμβάνονται στην μελέτη  ανήκουν σε  πυρόπληκτες περιοχές και σε περιοχές

οι οποίες είναι αμιγούς κατοικίας, με πολλούς κοινόχρηστους χώρους, σχολεία, εκκλησίες,

αθλητικά κέντρα και μεγάλη κίνηση πεζών και οχημάτων και επιβάλλεται η απολύτως άμεση

και επιτακτική παρέμβαση για την προστασία  πεζών και οχημάτων και την αποκατάσταση

της προκληθείσας  ζημιάς.

6. Την διαρκώς επιβαρυνόμενη κατάσταση των ήδη καταπονημένων (κατεστραμμένων) δρόμων

αλλά και τα προβλήματα που πρόκειται να δημιουργήσουν οι επερχόμενες καταιγίδες αφού

διανύουμε εποχή βροχοπτώσεων  και ο προκληθείς κίνδυνος συνεχίζει να υφίσταται και να

προκαλεί περαιτέρω επιβαρύνσεις.
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7. Το ότι οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν είναι άμεσης, επιτακτικής

ανάγκης και καίριας σημασίας για την καθημερινότητα των κατοίκων, για την προστασία και

διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής.

8. Τις δεκάδες έγγραφες αιτήσεις πολιτών που ζητούν την άμεση  και εσπευσμένη

αποκατάσταση του οδικού δικτύου

Και Επειδή, λόγω

Ø Των ακραίων πρόσφατων καιρικών φαινομένων και της διαρκώς επιβαρυνόμενης

κατάστασης του οδικού δικτύου  κρίνεται επιτακτική και κατεπείγουσα η ανάγκη να

ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας για την αποφυγή περαιτέρω

δυσμενών συνεπειών.

Ø Ότι η ύπαρξη τέτοιων κινδύνων αποτελεί παράγοντα που συνδέεται και αξιολογείται, στο

πλαίσιο μιας κατεπείγουσας ανάγκης για την κατ’ εξαίρεση νόμιμη προσφυγή στη διαδικασία

διαπραγμάτευσης.

Υφίστατο κατεπείγουσα ανάγκη, που δεν απορρέει σε καμία περίπτωση από υπαιτιότητα της

υπηρεσίας μας, για την κατασκευή του ελεγχόμενου έργου, ώστε να βελτιωθεί η οδική

ασφάλεια του οδικού δικτύου του Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο υπέστη ζημιές λόγω της

πυρκαγιάς  που  οδήγησαν στην κήρυξη της Λαυρεωτικής, σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης

Πολιτικής Προστασίας.

Τυχόν δε καθυστέρηση στην ανάθεση της σύμβασης φέρεται να συνδέεται με αυξημένο

κίνδυνο δυστυχήματος στην περιοχή, καθώς και με την ανάγκη εκπόνησης νέων μελετών,

λόγω μειζόνων αλλοιώσεων του μελετητικού και κατασκευαστικού αντικειμένου που

αναμένεται να προκύψουν με το πέρασμα του χειμώνα  2022-2023, συνδεόμενη βεβαίως με

περαιτέρω επιβάρυνση του προϋπολογισμού του έργου.

Ø Ότι η τήρηση του οικονομικού και κυρίως χρονικού προγραμματισμού των εργασιών του

έργου, είναι υψηλής προτεραιότητας διότι η υπ’αρ. απόφαση ένταξης θέτει στενά χρονικά

περιθώρια όπως:  …«Μέχρι την 31/01/2023, θα πρέπει να έχει αναρτηθεί Περίληψη

Διακήρυξης του έργου. Και Μέχρι την 30/6/2023 (Milestone), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί

η ανάθεση των συμβάσεων από πλευράς των Δικαιούχων με την ανάδειξη οριστικού

αναδόχου. Μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών όσες προτάσεις δεν έχουν επιτύχει

τους ανωτέρω στόχους, απεντάσσονται από το Πρόγραμμα και τα υποβαλλόμενα στοιχεία

επιστρέφονται στους Δικαιούχους.»

Ø Ότι η  προκήρυξη του διαγωνισμού του έργου με την προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία ή σε

διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση ενέχει τον κίνδυνο  καθυστέρησης λόγω

πιθανών προσφυγών μεταξύ των διαγωνιζομένων, περίπου οκτώ (8) μήνες από τη διενέργειά

του. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση δηλαδή την απόκλιση από τους όρους



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 36ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 37 από 73

της απόφασης ένταξης,  επομένως απένταξη του  έργου από το Πρόγραμμα χρηματοδότησης

με δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Ø Του άρθρου 32Α του Ν. 4412/016 σύμφωνα με το οποίο «1. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής

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

του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου

72,  περί εγγυήσεων,  και των παρ.  1  έως 4  του άρθρου 79,  περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου

Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: α)   ………β) όπου η

ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ` της παρ. 2,………………

2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα

με όσα ορίζονται στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των

προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης.»

Ø Του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο: Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης

γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα

με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης

δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που

ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.  Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι

περιστάσεις της περ. β’ της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια

υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Ø Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της  υπ΄ αρ. 123/2022 (επικαιροποιημένης)

μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» εκτιμώμενης αξίας

2.258.064,53 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.
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2.  Το άρθρο 72,  παρ.1  του Ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40,  παρ.1  του

Ν.4735/2020, 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….»

Σύμφωνα με την αριθμ.123/2022 επικαιροποιημένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών, ο  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.800.000,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Αξία (άθροισμα) εργασιών 1.574.502,12

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ  (18%) 283.410,38

Άθροισμα 1.857.912,51

Απρόβλεπτα (15%) 278.686,88

Άθροισμα 2.136.599,38

Απολογιστικά (ΑΕΕΚ) 43.919,20

Άθροισμα 2.180.518,59

Απολογιστικά (άσφαλτος) 8.563,24

Άθροισμα 2.189.081,83

Πρόβλεψη Αναθεώρησης 68.982,70

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 2.258.064,53

ΦΠΑ 24% 541.935,49

Γενικό Σύνολο 2.800.000,01

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001 2.800.000,00

Το έργο αφορά βελτίωση του οδοστρώματος των οδών των περιοχών του Δήμου Λαυρεωτικής, οι

οποίες επλήγησαν από την πυρκαγιά του 2021.  Οι περιοχές,  βρίσκονται στην περιοχή εντός

σχεδίου πόλης Κερατέας,  στην εντός σχεδίου περιοχή Κακή Θάλασσα Κερατέας,  στην εντός

σχεδίου περιοχή Πλάκα Κερατέας της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και στην περιοχή του

οικισμού του Άγιου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, είναι αμιγούς κατοικίας, έχουν

πολλούς κοινόχρηστους χώρους, σχολεία, εκκλησίες, αθλητικά κέντρα και μεγάλη κίνηση πεζών.
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Τα σημεία που έχουν επιλεγεί παρουσιάζουν φθορές λόγω παλαιότητας, βροχοπτώσεων, τοπικών

καθιζήσεων, παρεμβάσεων από έργα υπογείων δικτύων, ολισθηρότητας κλπ., με συνέπεια, να

υπάρχει κίνδυνος στην κίνηση των οχημάτων, ιδίως των δίτροχων.

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 της αριθμ.123/2022 επικαιροποιημένης μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιώ.

2. την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση

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

σταλεί

4. 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

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.123/2022 επικαιροποιημένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

- την αριθμ. πρωτ: 22812/28.12.2022 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. Tην έγκριση της υπ’  αριθμ.  123/2022 επικαιροποιημένης μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών με τίτλο «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 2.800.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
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Β. 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”».

Γ. Τη συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαπραγμάτευσης), κατ’ εφαρμογή των

διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, ως κατωτέρω:

 Τακτικά μέλη

Ιωάννης Λιέπουρης, Μηχανικός Μηχανολόγος ΤΕ

Φώτιος Γκίκας, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΤΕ

Δημήτριος Πανάγιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Αναπληρωματικά μέλη

Ευάγγελος Λιούμης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Μαρία Ζωή Παπαθανάση, Χημικός Μηχανικός ΠΕ

Γαϊτανιώ Τ. Μαργαρίτη, ΠΕ Οικονομικού

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Ιωάννης Λιέπουρης.

Έργο της Επιτροπής είναι να εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα

που προκύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.

Δ. Την αποστολή πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στους κάτωθι

Οικονομικούς Φορείς:

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ (ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑ 4, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, Τ.Κ. 19003)

- ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΘΕΤΙΔΟΣ 6, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11528)

- ΑΤΕΣΕ Α.Ε. (ΣΟΡΒΟΛΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11636)

Ε. 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

ü Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 998292246

                          Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Οδός : ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 ΛΑΥΡΙΟ

Ταχ.Κωδ. : 19500

Τηλ. : 2299320225

Γενική Διεύθυνση στο

Διαδίκτυο (URL) www.lavreotiki.gr

E-Mail : texnikh@lavrio.gr

Πληροφορίες: : Δ. Πανάγιος.
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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 :

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
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Δημόσιας Σύμβασης) από τις ……..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:

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 f,

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.
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Άρθρο 3: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

3.1 Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι: «Έκτακτες Ασφαλτοστρώσεις Πυρόπληκτων Περιοχών Δήμου

Λαυρεωτικής για Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας»

ΑΡ. ΜΕΛ.:  123/2022

3.2 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  2.800.000,00Ευρώ και αναλύεται

σε:

Δαπάνη Εργασιών:  1.574.502,12 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):  283.410,38 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 278.686,88

€

Απολογιστικά: 8.563,24 €

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.

412/2016.: 68.982,70 €

Απολογιστικές εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ: 43.919,20 €

Φ.Π.Α. 24%: 541.935,49 €

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

Το αντικείμενο του έργου αφορά την βελτίωση του οδοστρώματος των οδών των περιοχών του

Δήμου Λαυρεωτικής, οποίες επλήγησαν από την πυρκαγιά του 2021, καθώς και σε περιοχές εντός

σχεδίου πόλης Κερατέας, στην εντός σχεδίου περιοχή Κακή Θάλασσα Κερατέας, στην εντός

σχεδίου περιοχή Πλάκα Κερατέας και την περιοχή του οικισμού του Αγίου Κωνσταντίνου, οι οποίες

είναι αμιγούς κατοικίας, με πολλούς κοινόχρηστους χώρους, σχολεία, εκκλησίες, αθλητικά κέντρα

και μεγάλη κίνηση πεζών και οχημάτων.

Οι δρόμοι αυτοί είναι οι δρόμοι που περιλαμβάνονται στην μελέτη και επιβάλλεται η απολύτως

άμεση και επιτακτική παρέμβαση για την προστασία από τον κίνδυνο και την αποκατάσταση της

προκληθείσας  ζημιάς, λαμβάνοντας υπόψιν και τα προβλήματα που πρόκειται να δημιουργήσουν
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οι επερχόμενες καταιγίδες μιας και διανύουμε εποχή βροχοπτώσεων και ο προκληθείς κίνδυνος

συνεχίζει να υφίσταται και να προκαλεί περαιτέρω επιβαρύνσεις.

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%),

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.
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Άρθρο 5: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής

ασφάλειας» (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ), του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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 …………..202…, 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 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



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 36ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 46 από 73

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:

«Έκτακτες Ασφαλτοστρώσεις Πυρόπληκτων Περιοχών Δήμου Λαυρεωτικής για Βελτίωση

της Οδικής Ασφάλειας»

Με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Λαυρεωτικής

Και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την …/…/202…

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.

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.
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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 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:
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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.

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.
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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.

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.
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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 στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

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 :

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.
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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.

- 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.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 36ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 52 από 73

- 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.

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
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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

πίνακακατά 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 τιςαμέσως 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.

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
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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 ΕΑΑΔΗΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της

ΕΑΑΔΗΣΥ, 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.

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
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προσφυγή ενώπιον της ΕΑΑΔΗΣΥ 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 ΕΑΑΔΗΣΥ 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 ΕΑΑΔΗΣΥ 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:

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.
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β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 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 ΑΕΠΠ 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

ΕΑΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική

προσφυγή. Με τα ένδικα  βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται

ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ 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.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης,  εκτός εάν με την προσωρινή

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
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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
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της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων (ΕΕ C316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου

της 13ης Ιουνίου 2002,  για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L164  της 22.6.2002,  σ.  3)

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
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ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5

άρθρου 73 του ν. 4412/2016),

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των

οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο

παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες

παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση

να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει

σε αμφιβολία την ακεραιότητά του.

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
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καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 11.Α.4 στα τρία (3) έτη

από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

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.)

στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

11.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής

επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει, για τις κατηγορίες έργων

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

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
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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 τις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: α) για την κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στη

βασική στελέχωση τους 1 ΜΕΚ Δ΄ & 1 ΜΕΚ Γ΄.

11.E. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

α) Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να

συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο διασφάλισης της ποιότητας EN ISO 9001:2015 (ή EN

ISO 9001:2008 για όσο διάστημα είναι σε ισχύ) ή άλλων αντίστοιχων κατά την έννοια του άρθρου

309 του Ν.4412/2016 σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Ως τεκμηρίωση των παραπάνω

θα πρέπει να προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης

(γίνονται δεκτά και τα ισοδύναμα).

β) Επίσης οφείλουν να συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο τήρησης συστήματος

περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015 (ή EN ISO 14001:2004

για όσο διάστημα είναι σε ισχύ), ή άλλων αντίστοιχων κατά την έννοια του άρθρου 309 του

Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της σύμβασης. Ως τεκμηρίωση των

παραπάνω θα πρέπει να προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα

πιστοποίησης (γίνονται δεκτά και τα ισοδύναμα).

γ) Τέλος, αναφορικά με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, οφείλουν να συμμορφώνονται με

τα πρότυπα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001:2018, ή άλλων

αντίστοιχων κατά την έννοια του άρθρου 309 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής σχετικό με

το αντικείμενο του διαγωνισμού. Ως τεκμηρίωση των παραπάνω θα πρέπει να προσκομίσουν το

σχετικό πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (γίνονται δεκτά και τα

ισοδύναμα).

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,
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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.

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.
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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

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
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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

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.
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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 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.

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,
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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.

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
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- 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)

- 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»,

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.
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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.

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.
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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…127/2022

Απόφαση Δ.Σ.

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 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
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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.

Στ. 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 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους

2022 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής

(απόφαση ΔΣ 235/2022)

Αρ. Απόφ.: 399/2022

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

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

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

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

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

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

τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

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

τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

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

τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

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

τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

7. Την αριθμ.130/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 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
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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.201/2022 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 οικονομικού έτους 2022.

12. Την αριθμ.235/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., με την οποία

εγκρίθηκε η 10η τροποποίηση του προϋπολογισμού, με τις κάτωθι μεταβολές:

Στο σκέλος των εξόδων:

Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 9ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 10ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

61.90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ
ΥΠΟΚ. ΣΕ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

85.000 -15.000 70.000

64.00.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ(ΚΑΥΣΙΜΑ-
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)

420.000 +15.000 435.000

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. 235/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δέκατη (10η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

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

εμφανίζεται αναλυτικά κατωτέρω:
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Κ.Α. ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 9ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 10ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

61.90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ
ΥΠΟΚ. ΣΕ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

85.000 -15.000 70.000

64.00.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ(ΚΑΥΣΙΜΑ-
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)

420.000 +15.000 435.000

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

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


