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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 7ης  Έκτακτης Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 7 Απριλίου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Πέμπτη, ώρα 18:30 (δια περιφοράς)

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 4833/07.04.2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 07.04.2022

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  7

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

Ασπασία Αργεντίνη, Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Αρετούσα Μακρή

Απόντα μέλη  :  -

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη της

Πολιτιστικής και Βιομηχανικής Κληρονομιάς του Δήμου Λαυρεωτικής» στο Πρόγραμμα

Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΧΩΡΟΥ» (κωδ. Sub. 1 – ΙD 16873) για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1.2- Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση,

Πυλώνας 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

Αρ. Απόφ.: 88/2022

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

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

διάταξης περί «έγκρισης υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο ‘’Ανάδειξη της Πολιτιστικής και

Βιομηχανικής Κληρονομιάς του Δήμου Λαυρεωτικής’’ στο Πρόγραμμα Επενδύσεων του Ταμείου

Ανάκαμψης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ»  (κωδ.  Sub.  1  –  ΙD

16873) για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.2- Ενεργειακή αναβάθμιση

του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση, Πυλώνας 1 ‘’ΠΡΑΣΙΝΗ
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ΜΕΤΑΒΑΣΗ’’» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως

διότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

στο πρόγραμμα ‘’παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου’’  πρέπει μέχρι τις

08.04.2022 να γίνει η κατάθεση του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

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

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.

πρωτ: 4741/06.04.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα

ακόλουθα:

«Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας Διεύθυνση Μελετών & Έργων Αστικών Αναπλάσεων του

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δημοσίευσε την με Α.Π.. ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/19751/131-

28/02/2022 (A∆A: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που θα χρηματοδοτηθούν από το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την

βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές

περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16873 - , που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης

Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση

του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης, από τους δικαιούχους (α) ΟΤΑ α’ και

β’  βαθμού της χώρας,  (β)  τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες /  Οργανισμοί ΟΤΑ (ΑΑΟΤΑ)  και (γ)

κάθε δημόσιο φορέα/υπηρεσία που νομιμοποιείται βάσει των αρμοδιοτήτων του να συμμετάσχει,

αφορούν στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα αστικών

περιοχών ή ενοτήτων με στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής παρέμβασης

και της ευρύτερης γεωγραφικής της ενότητας ή ενοτήτων, που μπορεί να περιλαμβάνουν:

· Παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια)

αστικών περιοχών ή ενοτήτων, με στοιχεία εκσυγχρονισμού, λειτουργικότητας, βιοκλιματικού

σχεδιασμού και ενεργειακής αναβάθμισης, προώθηση της κυκλικής οικονομίας, διαχείρισης των

φυσικών πόρων, υιοθέτηση «έξυπνων» εφαρμογών και καινοτόμων τεχνολογιών

· Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης/ολοκληρωμένης αναβάθμισης στον δημόσιο χώρο και στο

κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) σε αστικές περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής ή / και

ιστορικής σημασίας όπως π.χ. τα ιστορικά κέντρα

· Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης/ολοκληρωμένης αναβάθμισης στον δημόσιο χώρο και στο

κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) σε αστικές περιοχές για την εφαρμογή μέτρων

πρόληψης και προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος και την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Σελίδα 3 από 24

· Υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων που αξιοποιούν τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και τις

«έξυπνες» εφαρμογές

Συνολικά, οι Δικαιούχοι θα χρηματοδοτηθούν ώστε να υλοποιήσουν έργα και δράσεις με

περιβαλλοντικό όφελος, καινοτόμα στοιχεία και αναπτυξιακό χαρακτήρα, ώστε να καταστούν εν

ευθέτω χρόνο τεχνολογικά προηγμένες και κλιματικά ουδέτερες.

Ειδικότερα, η Πρόσκληση αφορά στρατηγικά έργα στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα

αστικών περιοχών ή ενοτήτων με στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής

παρέμβασης και της ευρύτερης γεωγραφικής της ενότητας ή ενοτήτων, που αναπτύσσονται σε 7

άξονες ως κάτωθι:

1. Αναπλάσεις εμβληματικού χαρακτήρα

2. Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιριακού αποθέματος (δημοτικών κτιρίων)

3. Αναπλάσεις περιοχών υδάτινων διαδρομών και δημιουργία πλέγματος πρασίνου

4. Συνολικές στρατηγικές παρεμβάσεις σε κατοικημένες περιοχές

5. Αναπλάσεις δημόσιου χώρου με βιοκλιματικά στοιχεία και έξυπνες εφαρμογές,

6. Ανάπτυξη αστικού πρασίνου

7. «Έξυπνα» συστήματα και εφαρμογές

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής σε περίπτωση μελετοκατασκευής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

-08.04.2022: Α' κατάθεση φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τυχόν Βεβαίωση Δήμου για

την σύνταξη προχωρημένης προμελέτης

-06.05.2022: Β’ κατάθεση προχωρημένης προμελέτης εφόσον υπολείπεται

-20.05.2022: Ολοκλήρωση διαδικασίας προεπιλογής από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΥΠΕΝ

-17.06.2022: Συμπλήρωση με τα εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης από Ελεγκτικό Συνέδριο

-15.7.2022: Δημοσίευση Διακήρυξης και έναρξη υποβολής προσφορών. (Milestone)

- 30.03.2023 (Milestone), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση των έργων

Στο πλαίσιο αυτό, o Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται να υλοποιήσει την Πράξη «Ανάδειξη της

Πολιτιστικής και Βιομηχανικής Κληρονομιάς του Δήμου Λαυρεωτικής» προϋπολογισμού

6.500.000,64ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) η οποία περιλαμβάνει το Υποέργο 1:

«Αποκατάσταση και Ανάδειξη της Γαλλικής Σκάλας Μεταλλείων Λαυρίου», προϋπολογισμού

6.500.000,64 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Προκειμένου ο Δήμος Λαυρεωτικής να διεκδικήσει την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε να

υλοποιήσει την Πράξη που είναι σημαντική για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του,

Εισηγούμαστε

1. Tην έγκριση της προμελέτης για την Αποκατάσταση και Ανάδειξη της Γαλλικής Σκάλας

Μεταλλείων Λαυρίου προϋπολογισμού 6.500.000,64 €  και της δημοπράτησης της σύμφωνα με τις
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διατάξεις του άρθρου 50 «Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης» του Νόμου 4412/2016

2. Την έγκριση υποβολής πρότασης Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη της Πολιτιστικής και

Βιομηχανικής Κληρονομιάς του Δήμου Λαυρεωτικής» προϋπολογισμού 6.500.000,64 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Επενδύσεων του Ταμείου

Ανάκαμψης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» (κωδ. Sub. 1 – 16873)

της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» (ΙD 16873) στο πλαίσιο

του Άξονα 1.2- Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική

μεταρρύθμιση, Πυλώνας 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» λαμβανομένου υπόψη του χρονοδιαγράμματος

υποβολής της πρόσκλησης.

Η πράξη περιλαμβάνει το Υποέργο 1: «Αποκατάσταση και Ανάδειξη της Γαλλικής Σκάλας

Μεταλλείων Λαυρίου», προϋπολογισμού 6.500.000,64 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

3. Την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Α.

Π.: οικ. ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/19751/131-28/02/2022 (A∆A: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ), που υλοποιείται στο

πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της

Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU

4. Την συμπλήρωση του φακέλου της Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη της Πολιτιστικής και

Βιομηχανικής Κληρονομιάς του Δήμου Λαυρεωτικής» στη Β’ κατάθεση έως 06.05.2022

5. Την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου ή από άλλους πόρους του επιπλέον ποσού που

ενδέχεται να προκύψει.

6. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η πρόταση

χρηματοδότησης.»

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου

40 του Ν.4735/2020 «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

… η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή

επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή

χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως

αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης…»

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

αποφασίσουν σχετικά.

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

- Την αριθμ. πρωτ: ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/19751/131-28/02/2022 (A∆A: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ) Πρόσκληση

για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ»

- Την αριθμ. πρωτ: 4741/06.04.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την προμελέτη για την Αποκατάσταση και Ανάδειξη της Γαλλικής Σκάλας Μεταλλείων

Λαυρίου προϋπολογισμού 6.500.000,64 ευρώ  και τη δημοπράτησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 50 «Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης» του Ν.4412/2016.

Β. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη της Πολιτιστικής και Βιομηχανικής

Κληρονομιάς του Δήμου Λαυρεωτικής» προϋπολογισμού 6.500.000,64 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α. 24%) για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» (κωδ. Sub. 1 – 16873) της δράσης

«Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» (ΙD 16873) στο πλαίσιο του Άξονα 1.2-

Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση,

Πυλώνας 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» λαμβανομένου υπόψη του χρονοδιαγράμματος υποβολής της

πρόσκλησης.

Η πράξη περιλαμβάνει το Υποέργο 1: «Αποκατάσταση και Ανάδειξη της Γαλλικής Σκάλας Μεταλλείων

Λαυρίου», προϋπολογισμού 6.500.000,64 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Γ. Την αποδοχή της Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Α. Π.: οικ.

ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/19751/131-28/02/2022 (A∆A: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ), που υλοποιείται στο πλαίσιο του

Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής

Ένωσης –NextGenerationEU

Δ. Την συμπλήρωση του φακέλου της Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη της Πολιτιστικής και Βιομηχανικής

Κληρονομιάς του Δήμου Λαυρεωτικής» στη Β’ κατάθεση έως 06.05.2022.

Ε. Την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής ή από άλλους πόρους της οικονομικής

διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει από τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος, και τυχόν

δαπάνες πλέον του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Στ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, ως νόμιμο εκπρόσωπο

του Δήμου για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την
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ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ»  στο Πρόγραμμα Επενδύσεων του

Ταμείου Ανάκαμψης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» (κωδ. Sub.

1  –  ΙD  16873)  για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4  -  Συνολικές

στρατηγικές παρεμβάσεις σε κατοικημένες περιοχές, Πυλώνας 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

Αρ. Απόφ.: 89/2022

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 υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο ‘’ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ’’ στο Πρόγραμμα Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης

‘’ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ’’  (κωδ.  Sub.  1  –  ΙD  16873)  για

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 - Συνολικές στρατηγικές παρεμβάσεις

σε κατοικημένες περιοχές, Πυλώνας 1 ‘’ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ’’», έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως διότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της

πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα  ‘’παρεμβάσεις με στόχο την

βελτίωση του δημόσιου χώρου’’ πρέπει μέχρι τις 08.04.2022 να γίνει η κατάθεση του φακέλου με τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά.

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

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.

πρωτ: 4772/06.04.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα

κάτωθι:

«Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας Διεύθυνση Μελετών & Έργων Αστικών Αναπλάσεων του

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δημοσίευσε την με Α.Π.. ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/19751/131-

28/02/2022 (A∆A: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που θα χρηματοδοτηθούν από το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την

βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές

περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16873 - , που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης

Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.4- Συνολικές στρατηγικές

παρεμβάσεις σε κατοικημένες περιοχές, Πυλώνας 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης, από τους δικαιούχους (α) ΟΤΑ α’ και
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β’  βαθμού της χώρας,  (β)  τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες /  Οργανισμοί ΟΤΑ (ΑΑΟΤΑ)  και (γ)

κάθε δημόσιο φορέα/υπηρεσία που νομιμοποιείται βάσει των αρμοδιοτήτων του να συμμετάσχει,

αφορούν στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα αστικών

περιοχών ή ενοτήτων με στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής παρέμβασης

και της ευρύτερης γεωγραφικής της ενότητας ή ενοτήτων, που μπορεί να περιλαμβάνουν :

· Παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια)

αστικών περιοχών ή ενοτήτων, με στοιχεία εκσυγχρονισμού, λειτουργικότητας, βιοκλιματικού

σχεδιασμού και ενεργειακής αναβάθμισης, προώθηση της κυκλικής οικονομίας, διαχείρισης των

φυσικών πόρων, υιοθέτηση «έξυπνων» εφαρμογών και καινοτόμων τεχνολογιών

· Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης/ολοκληρωμένης αναβάθμισης στον δημόσιο χώρο και στο

κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) σε αστικές περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής ή / και

ιστορικής σημασίας όπως π.χ. τα ιστορικά κέντρα

· Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης/ολοκληρωμένης αναβάθμισης στον δημόσιο χώρο και στο

κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) σε αστικές περιοχές για την εφαρμογή μέτρων

πρόληψης και προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος και την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας

· Υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων που αξιοποιούν τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και τις

«έξυπνες» εφαρμογές

Συνολικά, οι Δικαιούχοι θα χρηματοδοτηθούν ώστε να υλοποιήσουν έργα και δράσεις με

περιβαλλοντικό όφελος, καινοτόμα στοιχεία και αναπτυξιακό χαρακτήρα, ώστε να καταστούν εν

ευθέτω χρόνο τεχνολογικά προηγμένες και κλιματικά ουδέτερες.

Ειδικότερα, η Πρόσκληση αφορά στρατηγικά έργα στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα

αστικών περιοχών ή ενοτήτων με στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής

παρέμβασης και της ευρύτερης γεωγραφικής της ενότητας ή ενοτήτων, που αναπτύσσονται σε 7

άξονες ως κάτωθι:

2. Αναπλάσεις εμβληματικού χαρακτήρα

2. Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιριακού αποθέματος (δημοτικών κτιρίων)

3. Αναπλάσεις περιοχών υδάτινων διαδρομών και δημιουργία πλέγματος πρασίνου

4. Συνολικές στρατηγικές παρεμβάσεις σε κατοικημένες περιοχές

5. Αναπλάσεις δημόσιου χώρου με βιοκλιματικά στοιχεία και έξυπνες εφαρμογές,

6. Ανάπτυξη αστικού πρασίνου

7. «Έξυπνα» συστήματα και εφαρμογές

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής σε περίπτωση μελετοκατασκευής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

-08.04.2022: Α' κατάθεση φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τυχόν Βεβαίωση Δήμου για

την σύνταξη προχωρημένης προμελέτης
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-06.05.2022: Β’ κατάθεση προχωρημένης προμελέτης εφόσον υπολείπεται

-20.05.2022: Ολοκλήρωση διαδικασίας προεπιλογής από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΥΠΕΝ

-17.06.2022: Συμπλήρωση με τα εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης από Ελεγκτικό Συνέδριο

-15.7.2022: Δημοσίευση Διακήρυξης και έναρξη υποβολής προσφορών. (Milestone)

- 30.03.2023 (Milestone), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση των έργων

Στο πλαίσιο αυτό, o Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται να υλοποιήσει την Πράξη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 9.796.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) η οποία περιλαμβάνει το Υποέργο 1: «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 9.796.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Προκειμένου ο Δήμος Λαυρεωτικής να διεκδικήσει την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε να

υλοποιήσει την Πράξη που είναι σημαντική για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του,

Εισηγούμαστε:

7. Tην έγκριση της προμελέτης για την ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ προϋπολογισμού 9.796.000,00 €  και της δημοπράτησης της σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 50 «Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης» του Νόμου 4412/2016

8. Την έγκριση υποβολής πρότασης Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 9.796.000,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

24%) για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» (κωδ. Sub. 1 – 16873) της δράσης «Παρεμβάσεις

σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» (ΙD 16873) στο πλαίσιο του Άξονα 1.4- Συνολικές

στρατηγικές παρεμβάσεις σε κατοικημένες περιοχές, Πυλώνας 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

λαμβανομένου υπόψη του χρονοδιαγράμματος υποβολής της πρόσκλησης.

Η πράξη περιλαμβάνει το Υποέργο 1: «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΛΑΥΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 9.796.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

9. Την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Α.

Π.: οικ. ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/19751/131-28/02/2022 (A∆A: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ), που υλοποιείται στο

πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της

Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

10. Την συμπλήρωση του φακέλου της Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ» στη Β’ κατάθεση έως 06.05.2022

11. Την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου ή από άλλους πόρους του επιπλέον ποσού που

ενδέχεται να προκύψει.

12. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η πρόταση
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χρηματοδότησης.»

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου

40 του Ν.4735/2020 «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

… η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή

επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή

χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως

αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης…»

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

- Την αριθμ. πρωτ: ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/19751/131-28/02/2022 (A∆A: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ) Πρόσκληση

για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ»

- Την αριθμ. πρωτ: 4772/06.04.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την προμελέτη για την ‘’ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΛΑΥΡΙΟΥ’’ προϋπολογισμού 9.796.000,00 ευρώ  και τη δημοπράτησή της σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 50 «Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης» του Ν. 4412/2016.

Β. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 9.796.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

24%) για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» (κωδ. Sub. 1 – 16873) της δράσης «Παρεμβάσεις

σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα»  (ΙD  16873)  στο πλαίσιο του Άξονα 1.4-  Συνολικές

στρατηγικές παρεμβάσεις σε κατοικημένες περιοχές, Πυλώνας 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

λαμβανομένου υπόψη του χρονοδιαγράμματος υποβολής της πρόσκλησης.

Η πράξη περιλαμβάνει το Υποέργο 1: «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
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ΛΑΥΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 9.796.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Γ. Την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Α. Π.: οικ.

ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/19751/131-28/02/2022 (A∆A: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ), που υλοποιείται στο πλαίσιο του

Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής

Ένωσης – NextGenerationEU.

Δ. Την συμπλήρωση του φακέλου της Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ» στη Β’ κατάθεση έως 06.05.2022.

Ε. Την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής ή από άλλους πόρους της οικονομικής

διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει από τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος, και τυχόν

δαπάνες πλέον του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Στ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου, ως νόμιμο εκπρόσωπο

του Δήμου για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την

ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί πλήρωσης εγκεκριμένων θέσεων Δήμου Λαυρεωτικής στο πλαίσιο

του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022 από πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021

προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ 66/31-12-2021, 2/18-01-2022, 6/03-02-2022)

Αρ. Απόφ.: 90/2022

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 «πλήρωσης εγκεκριμένων θέσεων Δήμου Λαυρεωτικής στο πλαίσιο του ετήσιου

προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022 από πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 προκήρυξης του

ΑΣΕΠ (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ 66/31-12-2021, 2/18-01-2022, 6/03-02-2022)» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται εκτάκτως διότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο 214/2022

του ΥΠΕΣ,  είναι αναγκαία η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου το σχετικό

αρχείο να αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ μέχρι τις 10  Απριλίου 2022 και ώρα

23:00.

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

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

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.

πρωτ: 4864/07.04.2022 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

(Γραφείο Προσωπικού), στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

«Σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
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Με την υπ’ αρ. 214/2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται ενημέρωση των

φορέων που έχουν υποβάλλει αιτήματα για την πρόσληψη προσωπικού με τη διαδικασία του ετήσιου

προγραμματισμού έτους 2022,  σχετικά με την έγκριση των θέσεων ανά φορέα,  από το Υπουργικό

Συμβούλιο (απόφαση 50/04-11-2021) και δίνονται σχετικές οδηγίες. Παράλληλα γίνεται ενημέρωση

και δίνονται σχετικές οδηγίες για τη δυνατότητα πλήρωσης των εγκεκριμένων θέσεων από τον πίνακα

επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και ειδικότερα από την προκήρυξη 13Κ/2021.

Πιο συγκεκριμένα:

«Με τις διατάξεις της παρ.7  του άρθρου 25  του ν.4765/2021  (Α’  6)  προβλέπεται ότι η πλήρωση

θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου

Χρόνου των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 2 ... είναι δυνατό να

πραγματοποιείται μετά από αίτημα του φορέα, χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων

προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.,  υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις

αφορούν σε όμοιους κλάδους - ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα.

Με την ενεργοποίηση των προαναφερθέντων διατάξεων επισπεύδεται η διαδικασία πλήρωσης των

εγκεκριμένων θέσεων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, γεγονός που θα πρέπει να

αξιολογηθεί αναλόγως από κάθε φορέα και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προς εντοπισμό

των εν λόγω θέσεων σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσης και λήψη απόφασης από το αρμόδιο

συλλογικό όργανο για υποβολή σχετικού αιτήματος.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται στους φορείς η δυνατότητα κάλυψης των εγκεκριμένων θέσεων από

τους πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Τεύχη ΑΣΕΠ 66/31-12-2021,

2/18-1-2022, 6/3-2-2022), η οποία αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, χιλίων

τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, εκ των οποίων πολλές

εμφανίζουν ομοιογένεια με τους κλάδους - ειδικότητες των θέσεων που εγκρίθηκαν προς πλήρωση

για το έτος 2022. Το αίτημα θα υποβληθεί μέσω της συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων του πίνακα

που περιλαμβάνεται στο αρχείο χΐ5 με την ονομασία Ε6Κ2022_ και ανάρτηση του στον ειδικό

διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού, σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες οδηγίες.

Επισημαίνεται και πάλι ότι, ενόψει της εκτεταμένης ομοιογένειας των κλάδων- ειδικοτήτων των

εγκριθέντων θέσεων με τις ήδη προκηρυχθείσες θέσεις της 13Κ/2021, το Υπουργείο προκρίνει τη

συγκεκριμένη διαδικασία ως την πλέον ενδεδειγμένη για να επιτευχθεί η κάλυψη των θέσεων και

η ολοκλήρωση των προσλήψεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, προς ενίσχυση των υπηρεσιών σας

με ανθρώπινο δυναμικό. Για το λόγο αυτό, σας καλούμε να επιλέξετε τη διαδικασία της πλήρωσης

θέσεων από πίνακες επιλαχόντων για όλες τις εγκεκριμένες θέσεις έτους 2022 που πληρούν τις

ανωτέρω προϋποθέσεις.

Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι θέσεις των κατηγοριών εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ, για
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τις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κάλυψης από τους πίνακες επιλαχόντων ή δεν θα

ενταχθούν από τους φορείς στη διαδικασία αυτή, θα προκηρυχθούν στο μέλλον από το ΑΣΕΠ με τη

διαδικασία του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού που προβλέπεται στα άρθρα 8-24 του ν.

4765/2021, ενώ αντίστοιχα για τις θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ θα εκδοθεί προκήρυξη με σειρά

προτεραιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 28-30 του ν.4765/2021 καθώς και τα σχετικώς οριζόμενα

στην υπ’  αριθμ.  50/04-11-2021  πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου,  Προς τούτο,  θα πρέπει να

ανατρέξετε στις εγγραφές της ανωτέρω προκήρυξης για να αναζητήσετε θέσεις όμοιου κλάδου -

ειδικότητας και όμοιων πρόσθετων προσόντων, είτε του φορέα σας, είτε άλλου φορέα και στη

συνέχεια να συμπληρώσετε τον κατωτέρω αναφερόμενο πίνακα του αρχείου Ε6Κ2022_,

ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας Δ.

Προς διευκόλυνσή σας, στο αρχείο αυτό αποτυπώνονται σε διακριτά φύλλα οι εξής πίνακες:

1. Πίνακας με τις εγγραφές των θέσεων της προκήρυξης 13Κ/2021 (φύλλο ΠΡΟΚ.13Κ/2021)

2. Πίνακας με τα στοιχεία όλων των θέσεων που εγκρίθηκαν για τους ΟΤΑ στο πλαίσιο του Ε.Π.Π

2022, αφαιρουμένων αυτών που αφορούν σχέση έμμισθης εντολής καθώς και τον κλάδο

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών λόγω αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

(φύλλο ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΝΕΥ ΚΕΠ & ΕΜΜΙΣΘΗΣ))

Για τον ορθό και γρήγορο εντοπισμό των θέσεων που δύναται να πληρωθούν από επιλαχόντες, η

υπηρεσία μας ομαδοποίησε τα στοιχεία κλάδων/ειδικοτήτων των θέσεων και των δύο πινάκων σε

ενδεικτικές κατηγορίες (στήλη ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ), ώστε

επιλέγοντας,  με τη χρήση φίλτρου,  στον πίνακα της 13Κ/2021,  το λεκτικό της κατηγορίας που

αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη θέση (ή μέρος του λεκτικού, π.χ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), να προκύπτουν όλοι

οι κωδικοί θέσεων που εμφανίζουν ομοειδείς κλάδους-ειδικότητες, μετά των πρόσθετων προσόντων

τους, προς επιλογή από το φορέα.

Για την υποβολή αιτήματος για πλήρωση θέσης από επιλαχόντα, αρκεί ο φορέας να επιλέξει έναν

ενδεικτικό κωδικό θέσης της 13Κ/2021, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την ταύτιση του κλάδου-

ειδικότητας της εγκεκριμένης θέσης αλλά κυρίως τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που επιθυμεί να

συνοδεύουν τη συγκεκριμένη θέση, ανατρέχοντας στις σχετικές εγγραφές που αφορούν τον κύριο

πίνακα της θέσης (εάν δεν επιθυμεί πρόσθετα προσόντα, θα πρέπει να επιλεγεί κωδικός θέσης άνευ

πρόσθετων προσόντων). Μπορεί να επιλέξει κωδικό θέσης οποιουδήποτε φορέα συμμετέχει στην

προκήρυξη, ανεξαρτήτως της περιφερειακής ενότητας / δήμου που εδρεύει η θέση καθώς και

κωδικό που προκηρύχθηκε είτε ως γενική θέση είτε ως θέση ειδικής κατηγορίας, με εμπειρία ή άνευ

εμπειρίας, καθώς κατά το στάδιο υποβολής αιτήματος για πλήρωση από επιλαχόντα όλες οι θέσεις

λογίζονται γενικές.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ότι έχει εγκριθεί για το έτος 2022 στο φορέα σας μία θέση ΔΕ Χειριστών
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Μηχανημάτων Έργου και με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει καθοριστεί ως προσόν

διορισμού επαγγελματική άδεια χειριστή μηχανήματος έργου Ομάδας Α' Ειδικότητας 3.5. Εάν στην

Προκήρυξη 13Κ /2021 του ΑΣΕΠ συμπεριλαμβάνονται θέσεις ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, για

τις οποίες όμως είχαν ορισθεί διαφορετικές επαγγελματικές άδειες χειριστή μηχανήματος έργου π.χ.

Ομάδας Α' Ειδικότητας 1.3, τότε δεν μπορείτε να ζητήσετε την κάλυψη της θέσης από επιλαχόντες της

προκήρυξης.

Συνεπώς, πέραν των τίτλων σπουδών και των υποχρεωτικών πρόσθετων προσόντων που

προβλέπονται με το Π.Δ 50/2001 και καθορίζονται από το ΑΣΕΠ, σε περίπτωση που ο φορέας επιθυμεί

να θέσει πρόσθετα προσόντα (π.χ επίπεδο γνώσης συγκεκριμένης ξένης γλώσσας, χρονική διάρκεια

συγκεκριμένης επαγγελματικής εμπειρίας ή άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και κατηγορία αυτής) για

να πληρωθεί η θέση από επιλαχόντα θα πρέπει να εντοπίσει στη 13Κ/2021 κωδικό θέσης όμοιου

κλάδου και πρόσθετων προσόντων με αυτά που επιθυμεί.

Στις περιπτώσεις που οι εγκεκριμένες θέσεις αφορούν σε Μηχανικούς, Γεωτεχνικούς, Ιατρούς ή

Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, άνευ περαιτέρω ειδικότητας του γενικού

κλάδου (π.χ. ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Ιατρών, ή ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας) θα

πρέπει, σε κάθε περίπτωση, με την απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, να εξειδικευτεί

περαιτέρω ο κλάδος (π.χ. ΠΕ Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων, ΠΕ

Ιατρών/Παθολόγων, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας /Κοινωνικών Λειτουργών).

Εάν επιλεγεί για μία εγκεκριμένη θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ η πλήρωση της από επιλαχόντα και

συμπληρωθεί για τη θέση αυτή κωδικός της προκήρυξης που αφορά συγκεκριμένη ειδικότητα (π.χ ο

κωδικός 601 που αφορά ειδικότητα «ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»), αυτόματα

λογίζεται ότι ο φορέας επιθυμεί τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αυτό θα πρέπει να καθορίζεται και

με την απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Επιπλέον, για όλες τις εγκεκριμένες θέσεις των Περιφερειών, θα πρέπει να προσδιοριστεί η

Περιφερειακή Ενότητα και ο Δήμος που εδρεύει η θέση, χωρίς ωστόσο ο συγκεκριμένος

γεωγραφικός προσδιορισμός να περιορίζει τον κωδικό θέσης της 13Κ/2021 που μπορεί να επιλεγεί

για την υποβολή του σχετικού αιτήματος

(δεν απαιτείται δηλαδή να επιλεγεί κωδικός θέσης όμοιας περιφερειακής ενότητας ή δήμου).

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Α) Να ελέγξουν την ορθότητα των εγκεκριμένων θέσεων και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις,

εφόσον απαιτείται

Β) Να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο πίνακα και να τον αναρτήσουν στον ειδικό διαδικτυακό

τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Δ.

Γ) Να αποστείλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
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σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Ε.

Κάθε φορέας θα πρέπει αρχικά να ελέγξει την ορθότητα των εγκεκριμένων θέσεων ως προς α) την

ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, β) την ταύτιση της λεκτικής ονομασίας των κλάδων / ειδικοτήτων

των θέσεων με αυτήν που αποτυπώνεται στον οικείο ΟΕΥ και γ)  την ύπαρξη πιστώσεων για την

κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας για το έτος 2022, με υποχρέωση ανάλογης πρόβλεψης για κάθε

επόμενο έτος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την υπηρεσία σας λάθη,  είτε ως προς την

κατηγορία και την λεκτική ονομασία των κλάδων / ειδικοτήτων των θέσεων, είτε ως προς την

ύπαρξη αντίστοιχων κενών θέσεων, είτε δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες πιστώσεις, θα

πρέπει να το γνωστοποιήσετε οπωσδήποτε στην υπηρεσία μας, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο

κελί στον πίνακα (στήλη 16), ώστε οι συγκεκριμένες θέσεις να τεθούν εκτός διαδικασίας. Αιτήματα

διορθώσεων της εγκριτικής πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, είτε ως προς την κατηγορία

εκπαίδευσης ή και τον κλάδο / ειδικότητα των θέσεων, είτε αιτήματα για αντικατάσταση

εγκεκριμένων θέσεων, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι θέσεις που θα τεθούν εκτός διαδικασίας, θα μπορούν να επανυποβληθούν από την υπηρεσία σας

προς έγκριση σε προγραμματισμό προσλήψεων επόμενου έτους, εφόσον γίνουν οι απαραίτητες

διορθώσεις και εκλείψει ο λόγος για τον οποίο τέθηκαν εκτός διαδικασίας πρόσληψης.

Οι τίτλοι σπουδών και τα υποχρεωτικά πρόσθετα προσόντα διορισμού που απαιτούνται δυνάμει των

διατάξεων του Π.Δ.  50/2001,  καθορίζονται από το ΑΣΕΠ σύμφωνα με τα ισχύοντα για την

Υποχρεωτική, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πέραν των ανωτέρω, μπορεί για

ορισμένες ειδικότητες, να τεθούν πρόσθετα προσόντα. Ενδεικτικά αναφέρονται η άδεια οδήγησης

αυτοκινήτου και η κατηγορία αυτής, η γνώση ξένων γλωσσών και το επίπεδο αυτής, (π.χ. άριστη

γνώση αγγλικών), η συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία και η χρονική διάρκεια αυτής.

Οι φορείς, λοιπόν, που επιθυμούν τον καθορισμό πρόσθετων προσόντων για συγκεκριμένες θέσεις,

θα πρέπει να λάβουν σχετική απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου (για τις θέσεις Δήμων και

Περιφερειών απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για τις θέσεις Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων απόφαση

οικείου Διοικητικού Συμβουλίου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον με την απόφαση του συλλογικού οργάνου καθορίσετε πρόσθετα προσόντα και

παράλληλα επιθυμείτε την πλήρωση της θέσης από επιλαχόντα της προκήρυξης 13Κ/2021, θα πρέπει

να επιλέξετε κωδικό θέσης της προκήρυξης με όμοια πρόσθετα προσόντα με αυτά που αντιστοιχούν

στον κύριο πίνακα της θέσης (συμπλήρωση στήλης 18 του πίνακα), ώστε να έχετε τη δυνατότητα

ενεργοποίησης της σχετικής διάταξης.

Στις περιπτώσεις που οι εγκεκριμένες θέσεις αφορούν σε Μηχανικούς, Γεωτεχνικούς, Ιατρούς ή

Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, άνευ περαιτέρω ειδικότητας του γενικού
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κλάδου (π.χ. ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Ιατρών, ή ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας) θα

πρέπει με την απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, να εξειδικευτεί περαιτέρω ο κλάδος

(π.χ. ΠΕ Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων, ΠΕ Ιατρών/Παθολόγων,

ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας /Κοινωνικών Λειτουργών) και να συμπληρωθεί στη στήλη 25 του

πίνακα..

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον επιθυμείτε την κάλυψη της θέσης από επιλαχόντες της προκήρυξης 13Κ/2021 η

ειδικότητα που θα καθοριστεί με την απόφαση του συλλογικού οργάνου θα πρέπει να είναι όμοια με

την ειδικότητα του κωδικού της θέσης της προκήρυξης που θα επιλέξετε για ενεργοποίηση των

συγκεκριμένων διατάξεων (οπότε δεν συμπληρώνεται η στήλη 26 του πίνακα, καθώς η ειδικότητα

προκύπτει αυτόματα από τον κωδικό θέσης της προκήρυξης)Επιπλέον, για τις εγκεκριμένες θέσεις

των Περιφερειών, θα πρέπει να προσδιοριστεί με τη σχετική απόφαση, η Περιφερειακή Ενότητα και

ο Δήμος που εδρεύει η κάθε εγκεκριμένη θέση.»

Ο Δήμος μας με την υπ’ αριθμ. 170/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του, αποφάσισε την

αποστολή αιτήματος για την κάλυψη τεσσάρων θέσεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού

προσλήψεων έτους 2002 ως εξής :

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

 ΠΕ Αρχιτεκτόνων 1

 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1

ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού 1

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1

ΣΥΝΟΛΟ 4

Επ’ αυτού εκδόθηκε και η υπ’ αριθμ. 11506/14/07/2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας

για την δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας τους.

Για το Δήμο μας σύμφωνα με την ανωτέρω 214/2022 εγκύκλιο και την υπ’ αριθμ. 50/04-11-

2021 απόφαση εγκρίθηκαν τρεις (3) θέσεις οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Μία (1) θέση ΠΕ Αρχιτεκτόνων

Μία (1)  θέση ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Μία (1)  θέση ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού

· Σήμερα, 07/04/2022 οι θέσεις αυτές είναι κενές και έχουν δεσμευτεί για την πλήρωσή τους

στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων 2022.

· Η λεκτική ονομασία των κλάδων που εγκρίθηκαν ταυτίζεται με το ψηφιακό οργανόγραμμα

του Δήμου, τον Ο.Ε.Υ. αυτού (ΦΕΚ 2447/Β΄/06-09-2012) και τις τροποποιήσεις αυτού.
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· Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. : 4855/07-04-2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας έχουν

εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις για το μισθολογικό κόστος στον προϋπολογισμό έτους 2022 και

θα προβλεφθούν για κάθε επόμενο έτος.

Ο Δήμος μας σύμφωνα και με την σύσταση του Υπουργείου Εσωτερικών επιθυμεί να καλυφθούν οι

ανωτέρω τρεις (3) εγκεκριμένες θέσεις από επιλαχόντες της προκήρυξης 13Κ/2021 για την οικονομία

του χρόνου και την αμεσότερη ενίσχυση των υπηρεσιών με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό.

Συνημμένα βρίσκεται πίνακας (φύλλο «στοιχεία φορέα») που έχει αντληθεί από την αντίστοιχη

πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών και περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα  στοιχεία.

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται η πλήρωση των τριών (3)  εγκεκριμένων θέσεων που αφορούν τον προγραμματισμό

προσλήψεων έτους 2022 και συγκεκριμένα:

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΠΕ Αρχιτεκτόνων ΘΕΣΗ 1

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΘΕΣΗ 1

ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού ΘΕΣΗ 1

από τους πίνακες επιλαχόντων που θα προκύψουν από την διαδικασία της προκήρυξης 13Κ/2021 του

ΑΣΕΠ.

· Σήμερα, 07/04/2022 οι θέσεις αυτές είναι κενές και έχουν δεσμευτεί για την πλήρωσή τους

στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων 2022.

· Η λεκτική ονομασία των κλάδων που εγκρίθηκαν ταυτίζεται με το ψηφιακό οργανόγραμμα

του Δήμου και τον Ο.Ε.Υ. αυτού (ΦΕΚ 2447/Β΄/06-09-2012) και τις τροποποιήσεις αυτού.

· Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 4855/07-04-2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας έχουν

εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2022 και θα προβλεφθούν για κάθε

επόμενο έτος.»

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

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

- την υπ’ αριθμ. 170/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- την αριθμ. πρωτ: 4864/07.04.2022 εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού του Τμήματος

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Λαυρεωτικής
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- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4855/07.04.2022 βεβαίωση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πλήρωση τριών (3) θέσεων μόνιμου προσωπικού, ήτοι:

· Μία (1) θέση ΠΕ Αρχιτεκτόνων,

· Μία (1) θέση ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,

· Μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού,

όπως αυτές έχουν εγκριθεί από τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους  2022

από τους πίνακες επιλαχόντων που θα προκύψουν από την διαδικασία της προκήρυξης 13Κ/2021 του

ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
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1. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΗΣ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ

2022

2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

3. ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 4. ΦΟΡΕΑΣ
5. ΤΥΠΟΣ
ΦΟΡΕΑ

6. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

7. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ
8.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΣΧΕΣΗ

9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

10. ΚΛΑΔΟΣ

10 Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
(επεξεργασία Δνση

Προσωπικού Τ.Α - Τμήμα
Παρακολούθησης &

Επεξεργασίας Στοιχείων
Προσωπικού Τ.Α)

11. ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ
ΦΟΡΕΑ Συμπληρώνετε μόνο

την 1η γραμμή του πίνακα του
φορέα σας

13. ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΑ
Συμπληρώνετε μόνο
την 1η γραμμή του
πίνακα του φορέα

σας

14. ΑΡΙΘΜ. /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ /
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΟΙ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ

Συμπληρώνετε
μόνο την 1η

γραμμή του πίνακα
του φορέα σας

15. Βεβαιώνεται ότι
ο παρών πίνακας

είναι ορθός, πλήρης
και σύμφωνος με

τον οικείο Ο.Ε.Υ, με
την καταχώρηση

αυτού στο
Ψηφιακό

Οργανόγραμμα του
φορέα και  με  την

απόφαση του
αρμόδιου

συλλογικού
οργάνου της στήλης

14

16. ΕΞΑΙΡΕΣΗ
ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ (Επιλέγετε
ΝΑΙ, ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ

ή ΟΧΙ, ΝΑ ΜΗΝ
ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ για

κάθε γραμμή του
πίνακα. Δεν

χρειάζεται να
αναφερθεί η

αιτία. Εάν
συμπληρωθεί ΝΑΙ,

δεν
συμπληρώνονται

οι επόμενες στήλες

17. ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΟΚ. 13Κ/2021
(εμφανίζεται αυτόματα
ανάλογα με
καταχώρηση ή μη στην
επόμενη  στήλη 18. του
ενδεικτικού κωδ.θέσης
από 13Κ/2021 )

18. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

13Κ/2021 για
πλήρωση

εγκεκριμένης
θέσης από

επιλαχόντα

19. ΚΛΑΔΟΣ
ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 13Κ/2021

(εμφανίζεται
αυτόματα μετά τη
συμπλήρωση  της

προηγούμενης
στήλης 18)

20. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ
13Κ/2021

(εμφανίζονται
αυτόματα οι
κωδικοί των
πρόσθετων

προσόντων μετά
τη συμπλήρωση
της στήλης 18)

21. ΚΩΔ.
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ
ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ_1
(καταχωρήστε
τον 1o αριθμό

που
αναγράφεται στη
στήλη 20. και θα
εμφανιστεί στη

διπλανή στήλη το
αντίστοιχο

λεκτικό)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ 1

22. ΚΩΔ.
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ
ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ_2
(καταχωρήστε
τον 2o αριθμό

που
αναγράφεται
στη στήλη 20.

και θα
εμφανιστεί στη
διπλανή στήλη
το αντίστοιχο

λεκτικό)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ
2

23. ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ

ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ_3
(καταχωρήστε τον

3o αριθμό που
αναγράφεται στη
στήλη 20. και θα
εμφανιστεί στη

διπλανή στήλη το
αντίστοιχο

λεκτικό)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
ΠΡΟΣΟΝ 3

24. ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ

ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ_4
(καταχωρήστε τον

4o αριθμό που
αναγράφεται στη
στήλη 20. και θα
εμφανιστεί στη

διπλανή στήλη το
αντίστοιχο λεκτικό)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
ΠΡΟΣΟΝ 4

25. ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ

ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ_5
(καταχωρήστε τον

5o αριθμό που
αναγράφεται στη
στήλη 20. και θα
εμφανιστεί στη

διπλανή στήλη το
αντίστοιχο λεκτικό)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
ΠΡΟΣΟΝ 5

26. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ,
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ,

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ,

ΙΑΤΡΟΥ, ΤΕΧΝΙΤΗ,
ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Συμπληρώνετε εάν
δεν καταχωρήσατε
κωδικό στη στήλη

18, σύμφωνα με την
απόφαση της στήλης

14

27. ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Συμπληρώνετε
μόνο εφόσον

έχουν καθοριστεί
από το αρμόδιο

όργανο & δεν
έχετε

καταχωρήσει
κωδ. θέσης της

προκήρυξης
13Κ/2021 στη

στήλη 18
(πλήρωση θέσης
από επιλαχόντα)

28. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ
-  Το πεδίο

συμπληρώνεται
μόνο από τις
Περιφέρειες.

Στους υπόλοιπους
φορείς είναι

προσυμπληρωμέν
ο

29. ΔΗΜΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ
ΘΕΣΗΣ Το πεδίο
συμπληρώνεται
μόνο από τις
Περιφέρειες. Στους
υπόλοιπους φορείς
είναι
προσυμπληρωμένο

ΕΓΚΡ.22_393 Α.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ 220021722172
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΙ 3931173861

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ

Μόνιμος ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  -
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

1

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 ΛΑΥΡΙΟ
ΤΗΛ: 2292320169 Μανιά

Ελένη mania@lavrio.gr και
2292320140 Μπαράτατζη

Νιόβη
niovi@0135.syzefxis.gov.gr

4865/07-04-2022
Συμπληρώνετε
μόνο αυτή τη
γραμμή

NAI
ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ

ΠΡΟΚ.13Κ/2021
697 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 001, 002 1

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΣΤΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: (Α) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ, (Β) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ  (Γ) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΡΕΠΕΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 001 ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ
ΠΡΟΣΟΝ.

2

ΆΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ.

ΔΕΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

ΤΟ ΠΕΔΙΟ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ
ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
13Κ/2021 ΠΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΤΕ
ΣΤΗ ΣΤ.18

Π.Ε ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΓΚΡ.22_394 Α.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ 220021722172
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΙ 8993275910

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ

Μόνιμος ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

1
ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ

ΠΡΟΚ.13Κ/2021
1155

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

001, 002 1

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΣΤΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: (Α) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ, (Β) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ  (Γ) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΡΕΠΕΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 001 ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ
ΠΡΟΣΟΝ.

2

ΆΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ.

ΔΕΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

ΤΟ ΠΕΔΙΟ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ
ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
13Κ/2021 ΠΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΤΕ
ΣΤΗ ΣΤ.18

Π.Ε ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΓΚΡ.22_395 Α.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ 220021722172
ΔΗΜΟΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΙ 1081251002

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μόνιμος ΤΕ
ΤΕ17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ /
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ /
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ /
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1
ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ

ΠΡΟΚ.13Κ/2021
1849

ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

001 1

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΣΤΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: (Α) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ, (Β) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ  (Γ) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΡΕΠΕΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 001 ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ
ΠΡΟΣΟΝ.

ΔΕΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

ΤΟ ΠΕΔΙΟ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ
ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
13Κ/2021 ΠΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΤΕ
ΣΤΗ ΣΤ.18

Π.Ε ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
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ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο5  της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη

διενέργεια της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και

του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 91/2022

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 του πρακτικού Νο5 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια της

προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ

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

Το θέμα συζητείται εκτάκτως διότι η διαδικασία αφορά προμήθεια ειδών διατροφής

απολύτως αναγκαίων για τη σίτιση των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, καθώς και

τρόφιμα που διανέμονται μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου σε ευπαθείς κοινωνικά

ομάδες και προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία των δομών,  αφού ήδη ο

διαγωνισμός έχει καθυστερήσει λόγω της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, είναι αναγκαία η

έγκριση του πρακτικού Νο5  και η κατακύρωση των αναδόχων,  όπως προέκυψαν μετά την

συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με την αριθμ. 27/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ.

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

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

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

ακόλουθα:

1. Την υπ’ αριθμ.14/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με τίτλο:

‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΚΕΦΑΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, εκτιμώμενης

αξίας 164.289,66 ευρώ.

2. Την υπ’  αριθμ.333/2021 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής,  με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων,  μέσω της ηλεκτρονικής

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με α/α συστήματος 122023,1.

3. Την υπ’ αριθμ.288/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε το από 02.11.2021 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με τον

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς αναδόχους και

η κατακύρωση των αναδόχων της προμήθειας.

4. Την από 29.11.2021 (ΓΑΚ ΑΕΠΠ 2207/29.11.2021) προδικαστική προσφυγή του οικονομικού

φορέα ‘’ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ (ANDRE  SKOURIAS)  του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ’’  κατά της υπ’  αριθμ.288/2021

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής.
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5. Την υπ’  αριθμ.27/2022  απόφαση της Α.Ε.Π.Π.,  με την έγινε δεκτή εν μέρει η ανωτέρω

προδικαστική προσφυγή και ακυρώθηκε η προσβαλλόμενη αριθμ.288/2021 απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής κατά το σκέλος που ενέκρινε το Νο3 πρακτικό σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών

κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την εταιρεία ‘’ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.’’ για τις ομάδες Α1, Β1, Ζ1, Α2, Β2,

Ζ2, Ε3 και Ζ3.

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

αποφασίσθηκε η  ανάκληση της προηγούμενης υπ’ αριθμ. 288/2021 απόφασης,  κατά το μέρος που

έγινε η κατακύρωση για τα είδη των ομάδων Α1, Β1, Ζ1, Α2, Β2, Ζ2, Ε3, Ζ3, στον Οικονομικό Φορέα

‘’ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ’’.

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

αποφασίσθηκε να προσκληθούν οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετείχαν στον ανοικτό ηλεκτρονικό

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 333/2021 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και

δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, να παρατείνουν εγγράφως τις προσφορές τους, για χρονικό

διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών, με αντίστοιχη παράταση των εγγυητικών επιστολών

συμμετοχής τους.

8. Την υπ’ αριθμ.63/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

εγκρίθηκε το από 15.02.2022 πρακτικό Νο4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, σχετικά με την

κατακύρωση των προσωρινών αναδόχων της προμήθειας,  μετά τη συμμόρφωση με την

αριθμ.27/2022 απόφαση της Α.Ε.Π.Π..

9. Την αριθμ. πρωτ: 3538/15.03.2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού

αναδόχου προς τον Οικονομικό Φορέα  ‘’ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ’’.

10. Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου των ‘’ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.’’, ‘’ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ’’  έχουν ήδη κατατεθεί και γίνει δεκτά σύμφωνα με το πρακτικό Νο3  της

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,  το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ.  288/2021  απόφαση

Οικονομικής Επιτροπής,  ενώ με την αριθμ.  27/2022  απόφαση Α.Ε.Π.Π.  έγινε δεκτή εν μέρει η

προδικαστική προσφυγή που κατατέθηκε από τον ΑΝΔΡΕΑ ΣΚΟΥΡΙΑ (ANDRE SKOURIAS) του

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,  και πάντως όχι κατά το μέρος που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών

κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους εν λόγω Φορείς.

11. Τις αριθμ. πρωτ: 3882/21.03.2022, 3894/22.03.2022 επιστολές προς τους Οικονομικούς

Φορείς ‘’ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.’’, ‘’ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ’’ σχετικά με την

προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνέταξε το από 01.04.2022

πρακτικό Νο5, το οποίο σας θέτω υπόψη:
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 1 Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή

και ώρα 13:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ'

αριθμ. 13/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων

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

συμμετοχής των προσωρινών αναδοχών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος

στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ' αριθμ.333/2021 και με

αριθμ.πρωτ:6951/26.04.2021 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.

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

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

2. Λιέπουρης Ιωάννης, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

3. Ξέστερνου Κυριακή, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

ü την υπ' αριθμ. 333/2021 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,

ü την υπ' αριθμ. 14/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

ü το από 2 Αυγούστου 2021 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών,

ü το από 12 Αυγούστου 2021 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών,

ü το από 02 Νοεμβρίου 2021 πρακτικό Νο3 αξιολόγησης δικαιολογητικών,

ü το από 15 Φεβρουάριου 2022 πρακτικό Νο4 μετά την υπ'αρ.27/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ,

ü τις αριθμ.πρωτ:3894/22.03.2022, 3538/15.03.2022 και 3882/21.03.2022 προσκλήσεις

κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης ή υπεύθυνης δήλωσης περί μη οψιγενών

μεταβολών κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016,

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή υπευθύνων δηλώσεων

που κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς:

1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

2. ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.

3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

1. Η εταιρεία «ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση στην οποία

δηλώθηκε ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του, οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του

άρθρου 104 του Ν.4412/2016.
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2. Η εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση στην οποία

δηλώθηκε ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του, οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του

άρθρου 104 του Ν.4412/2016.

3. Η εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»  κατέθεσε όλα τα

δικαιολογητικά κατακύρωσης νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και

υπεύθυνων δηλώσεων, που κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς φορείς ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ

Ο.Ε. , ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και κατά

συνέπεια την ανάθεση της προμήθειας ως εξής:

1. Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΣΚΟΥΡΙΑΣ (ποσό 1.342,00€)

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΝΤΙΚΑΣ (ποσοστό έκπτωσης 19,00%)

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΝΤΙΚΑΣ (ποσό 2.169,64€)

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ποσό 3.849,20€)

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΝΤΙΚΑΣ (ποσοστό έκπτωσης 22%)

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΝΤΙΚΑΣ (ποσοστό έκπτωσης 17%)

Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΝΤΙΚΑΣ (ποσό 4.339,00€)

2. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΣΚΟΥΡΙΑΣ (ποσό 1.230,00€)

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΝΤΙΚΑΣ (ποσοστό έκπτωσης 19,00%)

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΝΤΙΚΑΣ (ποσό 1.579,70€)

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ποσό 2.929,00€)

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΝΤΙΚΑΣ (ποσοστό έκπτωσης 22%)

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΝΤΙΚΑΣ (ποσοστό έκπτωσης 17%)

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΝΤΙΚΑΣ (ποσό 3.364,95€)

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ε3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΝΤΙΚΑΣ (ποσοστό έκπτωσης 9%)
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Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ (ποσό 55.314,00€)

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα και διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

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

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

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

του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και ισχύει,

- Την υπ’ αριθμ. 333/2021 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,

- Tην υπ' αριθμ. 14/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

- Το με ημερομηνία 01.04.2022 πρακτικό Νο5 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

- Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

(α) εγκρίνει το με ημερομηνία πρακτικό Νο5 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή

αναδόχων της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και του

ΝΠΔΔ ΄΄ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής.

(β) κατακυρώνει ως Αναδόχους της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου

Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής, ανά ομάδα τους κατωτέρω

Οικονομικούς Φορείς:

1. Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ ΣΚΟΥΡΙΑΣ (ποσό 1.342,00€)

Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
(ποσοστό έκπτωσης 19,00%)

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ποσό 2.169,64€)

Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ποσό 3.849,20€)

Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
(ποσοστό έκπτωσης 22%)

ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
(ποσοστό έκπτωσης 17%)
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Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ποσό 4.339,00€)

2. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ ΣΚΟΥΡΙΑΣ (ποσό 1.230,00€)

Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
(ποσοστό έκπτωσης 19,00%)

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ποσό 1.579,70€)

Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (ποσό 2.929,00€)

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
(ποσοστό έκπτωσης 22%)

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
(ποσοστό έκπτωσης 17%)

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ποσό 3.364,95€)

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ε3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
(ποσοστό έκπτωσης 9%)

Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ ΣΚΟΥΡΙΑΣ (ποσό 55.314,00€)

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

ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


