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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο  Τ Ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Η Σ  3 6 η ς Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΗΣ 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 28 Δεκεμβρίου 2020

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 13:00

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 24.12.2020

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  6

Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής,  Ασπασία Αργεντίνη,

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Σταύρος Κρητικός, Αρετούσα Μακρή

Απόντα μέλη  :  1

Ηλίας Στουραΐτης

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού όρων διαδικασίας παροχής και αποδοχής δωρεάς

εκπόνησης πλήρους και ολοκληρωμένης μελέτης για το έργο ‘’Ανάπλαση Λ.  Αθηνών –  Σουνίου,

κάθετων οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας’’

Αρ. Απόφ.: 343/2020

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 θέμα περί «καθορισμού όρων

διαδικασίας παροχής και αποδοχής δωρεάς εκπόνησης πλήρους και ολοκληρωμένης μελέτης για το

έργο ‘’Ανάπλαση Λ. Αθηνών – Σουνίου, κάθετων οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως

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

Με την υπ’ αριθμ.315/2020 προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η αποδοχή

της δωρεάς των υποστηρικτικών μελετών για το έργο «Ανάπλαση της κεντρικής οδού Αθηνών –

Λαυρίου της πόλης Κερατέας,  των όμορων πλατειών και κοινοχρήστων χώρων»  από την εταιρεία

‘’ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ’’.

Ακολούθως, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απέστειλε προς την Οικονομική Επιτροπή την

σριθμ. πρωτ: 22518/18.12.2020 εισήγηση περί «καθορισμού όρων διαδικασίας παροχής και

αποδοχής δωρεάς εκπόνησης πλήρους και ολοκληρωμένης μελέτης για το έργο ‘’Ανάπλαση Λ.
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Αθηνών – Σουνίου, κάθετων οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας’’», την οποία

σας θέτω υπόψη:

   Έχοντας υπόψη:

1. Την ένταξη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Λ. ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΥΝΙΟΥ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» στο ΠΔΕ στην ΣΑΕ Ο68 με ποσό 5.200.000,00€

2.  Την από 02/11/2020 Επιστολή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Πολιτιστικού &

Κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ με την οποία εκδήλωσε την πρόθεσή της να προβεί σε δωρεά εκπόνησης

όλων των υποστηρικτικών μελετών του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Λ. ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΥΝΙΟΥ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ

ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

3. Τις διατάξεις του Άρθρου 2 Α του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), όπως αυτό προστέθηκε με την

παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/11(ΦΕΚ 209 Α ) ορίζονται τα εξής: «Με απόφαση του αρμόδιου

Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αρμόδιας αρχής, μπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης

ή μέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό

δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του δωρεοδόχου σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου

δημόσιου τομέα. Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η

μελέτη ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων του

δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του.

4. Την υποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και την έλλειψη ειδικοτήτων

μηχανικών και προγραμμάτων κατάλληλων για εκπόνηση τέτοιων μελετών.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

Ø Η δυνατότητα δωρεάς μελέτης και παροχής υπηρεσίας που σχετίζεται με την εκτέλεση

δημόσιου έργου, προβλέπεται από το 2011 ρητά στη νομοθεσία περί εκπόνησης δημόσιων μελετών

και είναι στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να την αποδεχτεί, με απόφαση του αρμοδίου

οργάνου, εγκρίνοντας παράλληλα τους όρους και τη διαδικασία με την οποία αυτή θα

πραγματοποιηθεί.

Ø Κρίνουμε ότι η αποδοχή του αιτήματος του δωρητή θα αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη για τον

Δήμο Λαυρεωτικής.

Ø Με την υπ’ αρ. 315/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η δωρεά των

υποστηρικτικών μελετών για το έργο «Ανάπλαση της κεντρικής οδού Αθηνών – Λαυρίου της πόλης

Κερατέας, των όμορων πλατειών και κοινοχρήστων χώρων» από την εταιρεία ‘’ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ’’

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να καθοριστούν οι όροι της διαδικασίας παροχής και αποδοχής της δωρεάς ως εξής:

Άρθρο 1: Υποχρεώσεις δωρητή

Ο δωρητής θα αναλάβει εξ'  ολοκλήρου το κόστος εκπόνησης του συνόλου των απαιτούμενων

ερευνητικών εργασιών και μελετών και συγκεκριμένα:

-Τοπογραφική μελέτη

ΑΔΑ: ΩΔΘΞΩΛ1-Η8Π
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-Συγκοινωνιακή μελέτη (οδοποιίας)

-Γεωλογική μελέτη

-Περιβαλλοντική μελέτη

-Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη

-Υδραυλική μελέτη

- Φυτοτεχνική μελέτη

Καμία αμοιβή ή οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα και εύνοια δεν πρόκειται να παρασχεθεί στον δωρητή

ή στην ομάδα μελέτης εξαιτίας της ως άνω δωρεάς, πλην της δημόσιας δήλωσης ευχαριστίας ή

ανάλογης ηθικής επιβράβευσης, που θα γίνει με απόφαση συλλογικού οργάνου

Άρθρο 2: Αντικείμενο δωρεάς

Στις απαιτούμενες μελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της δωρεάς περιλαμβάνονται ιδίως:

-Τοπογραφική μελέτη

-Συγκοινωνιακή μελέτη (οδοποιίας)

-Γεωλογική μελέτη

-Περιβαλλοντική μελέτη

-Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη

-Υδραυλική μελέτη

-Φυτοτεχνική μελέτη

H εκπόνηση τους θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί μελετών καθώς και τις

ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης μελετών και εκτέλεσης έργων. Η τελική προς έγκριση

μελέτη θα έχει λάβει τις αναγκαίες άδειες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.

Άρθρο 3: Σύνθεση ομάδας μελέτης

Ο δωρητής θα αναθέσει τη μελέτη σε μηχανικούς που έχουν τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα,

δηλαδή μελετητικό πτυχίο στις κατηγορίες του Άρθρου 2 του Ν. 3316/2005).

Ο δωρητής θα γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,  το αργότερο εντός ενός μήνα από την

εγκριτική απόφαση της δωρεάς, τη σύνθεση της ομάδας μελέτης και τον εκπρόσωπό της, ο οποίος θα

είναι υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οποιαδήποτε αλλαγή στη

σύνθεση της ομάδας μελέτης πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός δεκαπέντε

(15) ημερών.

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις μελετητών - τροποποίηση μελέτης

Όλες οι επιμέρους μελέτες θα εκπονηθούν από τη μελετητική ομάδα σύμφωνα με τους παρόντες

όρους, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, Ελαττώματα ή

ελλείψεις του μελετητικού αντικειμένου της παροχής δωρεάς, που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια

εκτέλεσής της, αλλά και μετά την αποδοχή της δωρεάς και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του

Δήμου Λαυρεωτικής, αποκαθιστώνται από την ομάδα μελέτης, χωρίς αξίωση οποιαδήποτε αμοιβής ή

άλλου ανταλλάγματος από το Δήμο Λαυρεωτικής .

ΑΔΑ: ΩΔΘΞΩΛ1-Η8Π
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Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη

διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από

απρόβλεπτες περιστάσεις. Για κάθε τροποποίηση της μελέτης θα ακολουθηθεί η διαδικασία του

Άρθρου 31 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α).

Όλες οι επιμέρους μελέτες θα παραδοθούν σε τρία (3) έντυπα αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή

που να επιδέχεται πλήρους επεξεργασίας (ισχύει για τα τεύχη και τα σχέδια). Οι μελέτες αποτελούν

αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε τμήμα τους για

άλλο σκοπό εκτός αυτόν της δωρεάς, χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των μελετητών.

Άρθρο 5: Επίβλεψη μελέτης

Η επίβλεψη της μελέτης θα γίνει από το Τμήμα των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής

(Επιβλέπουσα Υπηρεσία), η οποία θα ορίσει ως επιβλέποντες της μελέτης υπαλλήλους της, κατόχους

τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την

τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της και

τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης.

Άρθρο 6: Προθεσμίες

Η παροχή της δωρεάς θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της απόφασης

έγκρισης του αιτήματος του δωρητή. Ο χρόνος αυτός συνιστά το καθαρό αντικείμενο εκπλήρωσης των

υποχρεώσεων της μελετητικής ομάδας και δεν συμπεριλαμβάνει τους απαιτούμενους χρόνους για την

έγκριση και παραλαβή του παραδοτέου, τη γνωμοδότηση των απαιτούμενων οργάνων επ' αυτού και

τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις.

Άρθρο 7: Έγκριση μελέτης

Οι μελέτες θα εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, εκτός αν η τελευταία έχει αντιρρήσεις ως

προς την πληρότητα και τεχνική αρτιότητα του αντικειμένου της μελέτης ή κρίνει ότι απαιτούνται

διορθώσεις και συμπληρώσεις του παραδοτέου. Στην περίπτωση αυτή η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα

υποβάλλει εγγράφως τις παρατηρήσεις της και θα ζητήσει τη διόρθωση και επανυποβολή του

παραδοτέου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί σε περίπτωση που απαιτηθούν διορθώσεις και συμπληρώσεις

του παραδοτέου στο στάδιο έκδοσης των Περιβαλλοντικών άδειων

Άρθρο 8: Αποδοχή αντικειμένου δωρεάς

Το αντικείμενο της δωρεάς θα παραληφθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 2Α του Ν.  3316/2005 (ΦΕΚ 42Α),  αφού προηγηθεί:  α)  η δημοσίευση ανακοίνωσης για την

υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί κάθε

ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας

προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, στο οποίο θα διαβιβαστούν

οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν

ΑΔΑ: ΩΔΘΞΩΛ1-Η8Π
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Άρθρο 9: Επίλυση ζητημάτων - διακοπή δωρεάς

Αρμόδιο όργανο για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύψει κατά την υλοποίηση της δωρεάς

είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής. Με απόφασή της μπορεί να αρνηθεί την

αποδοχή της δωρεάς ή να διακόψει την εξέλιξη της διαδικασίας παροχής δωρεάς, αν κρίνει ότι δεν

τηρήθηκαν οι όροι της παρούσας ή αν για οποιοδήποτε λόγο η παροχή της δωρεάς αποβεί αλυσιτελής.

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 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- Τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν.3316/2005,

- Την υπ’ αριθμ. 315/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- Την αριθμ. πρωτ: 22518/18.12.2020 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

Καθορίζει τους όρους της διαδικασίας παροχής και αποδοχής της δωρεάς εκπόνησης πλήρους και

ολοκληρωμένης μελέτης για το έργο ‘’Ανάπλαση Λ.  Αθηνών – Σουνίου,  κάθετων οδών και όμορων

πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας’’, από την εταιρεία ‘’ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ’’, ως ακολούθως:

Άρθρο 1: Υποχρεώσεις δωρητή

Ο δωρητής θα αναλάβει εξ' ολοκλήρου το κόστος εκπόνησης του συνόλου των απαιτούμενων

ερευνητικών εργασιών και μελετών και συγκεκριμένα:

-Τοπογραφική μελέτη

-Συγκοινωνιακή μελέτη (οδοποιίας)

-Γεωλογική μελέτη

-Περιβαλλοντική μελέτη

-Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη

-Υδραυλική μελέτη

- Φυτοτεχνική μελέτη

Καμία αμοιβή ή οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα και εύνοια δεν πρόκειται να παρασχεθεί στον δωρητή

ή στην ομάδα μελέτης εξαιτίας της ως άνω δωρεάς,  πλην της δημόσιας δήλωσης ευχαριστίας ή

ανάλογης ηθικής επιβράβευσης, που θα γίνει με απόφαση συλλογικού οργάνου

Άρθρο 2: Αντικείμενο δωρεάς

Στις απαιτούμενες μελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της δωρεάς περιλαμβάνονται ιδίως:

-Τοπογραφική μελέτη

ΑΔΑ: ΩΔΘΞΩΛ1-Η8Π
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-Συγκοινωνιακή μελέτη (οδοποιίας)

-Γεωλογική μελέτη

-Περιβαλλοντική μελέτη

-Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη

-Υδραυλική μελέτη

-Φυτοτεχνική μελέτη

H εκπόνηση τους θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί μελετών καθώς και τις

ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης μελετών και εκτέλεσης έργων. Η τελική προς έγκριση

μελέτη θα έχει λάβει τις αναγκαίες άδειες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.

Άρθρο 3: Σύνθεση ομάδας μελέτης

Ο δωρητής θα αναθέσει τη μελέτη σε μηχανικούς που έχουν τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα,

δηλαδή μελετητικό πτυχίο στις κατηγορίες του Άρθρου 2 του Ν. 3316/2005).

Ο δωρητής θα γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,  το αργότερο εντός ενός μήνα από την

εγκριτική απόφαση της δωρεάς, τη σύνθεση της ομάδας μελέτης και τον εκπρόσωπό της, ο οποίος θα

είναι υπεύθυνος για κάθε επικοινωνία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οποιαδήποτε αλλαγή στη

σύνθεση της ομάδας μελέτης πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός δεκαπέντε

(15) ημερών.

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις μελετητών - τροποποίηση μελέτης

Όλες οι επιμέρους μελέτες θα εκπονηθούν από τη μελετητική ομάδα σύμφωνα με τους παρόντες

όρους,  τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης,  Ελαττώματα ή

ελλείψεις του μελετητικού αντικειμένου της παροχής δωρεάς, που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια

εκτέλεσής της, αλλά και μετά την αποδοχή της δωρεάς και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του

Δήμου Λαυρεωτικής, αποκαθιστώνται από την ομάδα μελέτης, χωρίς αξίωση οποιαδήποτε αμοιβής

ή άλλου ανταλλάγματος από το Δήμο Λαυρεωτικής.

Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη

διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από

απρόβλεπτες περιστάσεις.  Για κάθε τροποποίηση της μελέτης θα ακολουθηθεί η διαδικασία του

Άρθρου 31 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α).

Όλες οι επιμέρους μελέτες θα παραδοθούν σε τρία (3) έντυπα αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή

που να επιδέχεται πλήρους επεξεργασίας (ισχύει για τα τεύχη και τα σχέδια). Οι μελέτες αποτελούν

αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε τμήμα τους για

άλλο σκοπό εκτός αυτόν της δωρεάς, χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των μελετητών.

Άρθρο 5: Επίβλεψη μελέτης
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Η επίβλεψη της μελέτης θα γίνει από το Τμήμα των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής

(Επιβλέπουσα Υπηρεσία), η οποία θα ορίσει ως επιβλέποντες της μελέτης υπαλλήλους της, κατόχους

τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την

τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της

και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης.

Άρθρο 6: Προθεσμίες

Η παροχή της δωρεάς θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της απόφασης

έγκρισης του αιτήματος του δωρητή.  Ο χρόνος αυτός συνιστά το καθαρό αντικείμενο εκπλήρωσης

των υποχρεώσεων της μελετητικής ομάδας και δεν συμπεριλαμβάνει τους απαιτούμενους χρόνους

για την έγκριση και παραλαβή του παραδοτέου,  τη γνωμοδότηση των απαιτούμενων οργάνων επ'

αυτού και τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις.

Άρθρο 7: Έγκριση μελέτης

Οι μελέτες θα εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, εκτός αν η τελευταία έχει αντιρρήσεις ως

προς την πληρότητα και τεχνική αρτιότητα του αντικειμένου της μελέτης ή κρίνει ότι απαιτούνται

διορθώσεις και συμπληρώσεις του παραδοτέου. Στην περίπτωση αυτή η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα

υποβάλλει εγγράφως τις παρατηρήσεις της και θα ζητήσει τη διόρθωση και επανυποβολή του

παραδοτέου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί σε περίπτωση που απαιτηθούν διορθώσεις και

συμπληρώσεις του παραδοτέου στο στάδιο έκδοσης των Περιβαλλοντικών άδειων

Άρθρο 8: Αποδοχή αντικειμένου δωρεάς

Το αντικείμενο της δωρεάς θα παραληφθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 2Α του Ν.  3316/2005 (ΦΕΚ 42Α),  αφού προηγηθεί:  α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την

υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα,  μέσα στην οποία μπορεί

κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και β)  η μετά την πάροδο της

μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, στο οποίο θα

διαβιβαστούν οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν

Άρθρο 9: Επίλυση ζητημάτων - διακοπή δωρεάς

Αρμόδιο όργανο για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύψει κατά την υλοποίηση της δωρεάς

είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.  Με απόφασή της μπορεί να αρνηθεί την

αποδοχή της δωρεάς ή να διακόψει την εξέλιξη της διαδικασίας παροχής δωρεάς, αν κρίνει ότι δεν
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τηρήθηκαν οι όροι της παρούσας ή αν για οποιοδήποτε λόγο η παροχή της δωρεάς αποβεί

αλυσιτελής.

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

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Λαυρεωτικής.
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