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Ημερομηνία συνεδρίασης : 23 Μαρτίου 2011 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τετάρτη, 18:30 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 16-03-2011 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 6 
Κατσουνάκης Κυριάκος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, Παπανικολάου Νικόλαος, 
Σαλίβερος Γεώργιος, Παμφίλης Απόστολος, Τσαπρούνης Μέγας (Αντιπρόεδρος – 
Προεδρεύων της Συνεδρίασης λόγω απουσίας του Προέδρου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75, παρ.2 του Ν.3852/2010) 
Απόντα μέλη : Κωνσταντίνος Λεβαντής, Πρόεδρος - 

Δήμαρχος 
 
ΘΕΜΑ: Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης και 
την έκδοση πιστοποιητικού 
Αρ. Απόφ.:23/2011        

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

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα 
περί «ορισμού ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης και την 
έκδοση πιστοποιητικού» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

Στις διατάξεις του άρθρου 266, παρ.10  του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι από την 
ισχύ του παρόντος νόμου, στους δήμους εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 315/1999 
«περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του 
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων & Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.  

Επίσης, στο άρθρο 267, παρ.7 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι μέχρι την 
28/02/2011 ολοκληρώνεται η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών 
στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου Δήμου, καθώς και των 
διαθέσιμων χρηματικών μέσων. Η διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της 
απογραφής θα καθοριστούν με απόφαση του ΥΠΕΣΑ & ΗΔ. 

Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 74445/27.12.2010 Υπουργική Απόφαση, 
καθορίστηκε η διαδικασία του τρόπου και την αποτύπωσης της απογραφής των 
πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και 
των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν.3852/2010. Στο άρθρο 4 της παραπάνω απόφασης μεταξύ 
άλλων αναφέρει, ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τον ορισμό ορκωτού 
ελεγκτή-λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. 

Στη συνέχεια, ο κος Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την υπ’ αριθμ πρωτ:3226/28.02.2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, με την 
οποία συνημμένα υποβάλει την οικονομική προσφορά του ΣΟΛ ΑΕ, ποσού 9.000,00 
€ πλέον ΦΠΑ. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη της υπ΄ αριθμ. 
74445/27.12.2010 Υπουργικής Απόφασης και έπειτα από διαλογική συζήτηση 



 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 
Α - Ορίζει ως ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης και την έκδοση 
πιστοποιητικού, την εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ, στο ποσό των 9.000,00 € (πλέον 
ΦΠΑ),σύμφωνα με την προσφορά που υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή. 
 
Β - Για τη διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου ορίζει τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. 
Αγγέλου Παναγιώτη, ΑΜ ΣΟΕΛ 23721 και ως αναπληρωματικό ελεγκτή, την Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογίστρια κ. Μερεντίτη Βασιλική, ΑΜ ΣΟΕΛ 16381.  
 
Γ - Η διάθεση της πίστωσης θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6115 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011. 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ.4830/2010 αποφάσεως του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί αγωγής ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΚΑΣΑΛΙΑ κατά 
Δήμου Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:24/2011        

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

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα 
περί «άσκησης ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ.4830/2010 αποφάσεως του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί αγωγής ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΚΑΣΑΛΙΑ κατά Δήμου 
Κερατέας» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την κοινοποίηση της 
υπ’ αριθμ.4830/2010 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την 
οποία έγινε δεκτή η από 16 Δεκεμβρίου 2009 αναγνωριστική αγωγή του Νικολάου Γ. 
Κασαλιά κατά του πρώην Δήμου Κερατέας, με την οποία αναγνωρίσθηκε κύριος ενός 
οικοπέδου εμβαδού 1.018 m2, ευρισκόμενο στον οικισμό «Πλάκα Κερατέας». 

Ο κος Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε την άσκηση εφέσεως κατά της παραπάνω 
αποφάσεως, προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, 
μελέτησε το σχετικό φάκελο και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 
Α. Να ασκηθεί έφεση κατά της υπ’ αριθμ.4830/2010 αποφάσεως του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών επί αγωγής Νικολάου Γ. Κασαλιά κατά Δήμου Κερατέας. 
 
Β. Εξουσιοδοτεί το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, δικηγόρο 
Παρ’ Αρείω Πάγο, να καταθέσει τη σχετική έφεση. 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Ορισμός κατά νόμου εξουσιοδοτημένου οργάνου (διατάκτη) 
Αρ. Απόφ.:25/2011        

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

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα 
περί «ορισμού κατά νόμου εξουσιοδοτημένου οργάνου (διατάκτη)» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ.3386/03.03.2011 εισήγηση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που έχει ως εξής: 



«Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή τον ορισμό ενός μέλους 
της, ως Διατάκτη και αναπληρωτή αυτού, αρμόδιο για την υπογραφή έκδοσης 
απόφασης αναλήψεως υποχρέωσης  και έγκριση πραγματοποιήσεως οποιασδήποτε 
δαπάνης πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ΠΔ 113/2010». 

Ακολούθως, ο κος Αντιπρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η αρμοδιότητα 
διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης δαπανών ανήκει κατά κύριο λόγο στην 
Οικονομική Επιτροπή και κατ’ εξαίρεση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμαρχο. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 
άρθρων 72 & 74 του Ν.3852/2010, του ΠΔ 113/2010 και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 
Παρέχει εξουσιοδότηση  στον κο Νικόλαο Παπανικολάου, μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο οποίος θα υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για 
δαπάνες των οποίων η διάθεση της πίστωσης γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή, 
με αναπληρωτή τον κο Κατσίκη Κωνσταντίνο (επίσης μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής). 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Ανάθεση εκπόνησης σχεδίων αποτύπωσης της υφιστάμενης και 
μελλοντικής κατάστασης των επεμβάσεων στο συγκρότημα 2ου – 4ου 
Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.:26/2011        

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

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα 
περί «ανάθεσης εκπόνησης σχεδίων αποτύπωσης της υφιστάμενης και μελλοντικής 
κατάστασης των επεμβάσεων στο συγκρότημα 2ου – 4ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου» 
έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 9500/10.03.2011 έγγραφό του, ο Διευθυντής της Τεχνικής 
Υπηρεσίας εισηγείται την αναγκαιότητα εκπόνησης της μελέτης του θέματος και 
αναφέρει τα εξής: 

«Ο ΟΣΚ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.ΕΓ38.Τ1/18.481/02-09-2010 έγγραφό του, 
απεδέχθη τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο για την εκτέλεση του 
έργου «Επεμβάσεις στα 2ο – 4ο Δημοτικά Σχολεία Λαυρίου», προϋπολογισμού 
679.944,00 €. 

Προκειμένου να προχωρήσει ο έλεγχος του ΟΣΚ επί της υποβληθείσας οριστικής 
μελέτης του έργου από το Δήμο (που εστάλη στον ΟΣΚ με αριθμ. 
πρωτ.9500/17.12.2010 του Δήμου) απαιτείται κατά τον ΟΣΚ (έγγραφο με αρ. 
πρωτ.ΕΓ38Τ1/2644/07.02.2011) η υποβολή επιπλέον σχεδίων που να εμφανίζουν 
την υφιστάμενη και προτεινόμενη κατάσταση των επεμβάσεων που είναι απαραίτητες 
στο συγκρότημα. 

Η απαίτηση του ΟΣΚ είναι υπερβολική, δεδομένου ότι πρόκειται για μελέτη 
συντηρήσεων και όχι κατασκευής έργου, πράγμα το οποίο η Τεχνική Υπηρεσία 
επισήμανε στους αρμόδιους του ΟΣΚ. 

Παρά ταύτα και προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατασκευής του έργου 
εισηγούμαι την απ’ ευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του άρθρου 209 του 
Ν.3463/2006, της μελέτης με τίτλο: «εκπόνηση σχεδίων αποτύπωσης της 



υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης των επεμβάσεων στο συγκρότημα 2ου – 4ου 

Δημοτικά Σχολεία Λαυρίου. 
Η μελέτη αυτή ανήκει στην κατηγορία 6 (αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων) 

με ανώτατο όριο αμοιβής του πτυχίου Α’ τάξης της παραπάνω κατηγορίας 23.302,00 
€. Συνεπώς, το ανώτατο όριο της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τον παραπάνω 
νόμο είναι το 30% της τιμής, ήτοι: 0,30 Χ23.302,00 = 6.990,60 €». 

Ακολούθως, ο κος Αντιπρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αδυνατεί να συντάξει την ανωτέρω μελέτη, λόγω 
της ειδικής φύσης της, με δεδομένο ότι αυτή δεν διαθέτει διπλωματούχο Αρχιτέκτονα 
Μηχανικό, ούτε τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

Με βάση τα ανωτέρω ζητήθηκε προσφορά από ιδιώτη μελετητή. Στην πρόσκληση 
του Δήμου για κατάθεση προσφοράς ανταποκρίθηκε ο κος ΖΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΚΙΔΗΣ, 
Αρχιτέκτονας - Μηχανικός, με έδρα στην Αθήνα, οδός Λητούς 2, με Α. Μ. Πτυχίου 
Μελετητή 18724, τάξης Α’ για τις κατηγορίες 6 & 7, με προσφορά ποσού 4.000,00 € 
(πλέον ΦΠΑ) την οποία σας θέτω υπόψη. Η προσφορά αυτή δεν υπερβαίνει σε 
ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής του πτυχίου Α’ τάξης για την 
κατηγορία των αρχιτεκτονικών μελετών κτιριακών έργων. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη: 

- Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 
-  Την υπ’ αριθμ.2/11.01.2007 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ, 
- Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007, 
- Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3316/2005, 
- Την αριθμ.Δ15/οικ/19263/2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 
1837/Β/03.09.09), 
- Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9500/10.03.2011 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, 
- Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΓ.38.Τ1/18481/02.09.2010 έγγραφο του ΟΣΚ, 
- Την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε στην Υπηρεσία 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
 

Α. Αναθέτει την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «εκπόνηση σχεδίων αποτύπωσης της 
υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης των επεμβάσεων στο συγκρότημα 2ου – 4ου 

Δημοτικά Σχολεία Λαυρίου», στον κο ΖΑΝΝΗ ΠΙΤΑΚΙΔΗ, Αρχιτέκτονα - Μηχανικό, με 
έδρα στην Αθήνα, οδός Λητούς 2, με Α. Μ. Πτυχίου Μελετητή 18724, τάξης Α’ για τις 
κατηγορίες 6 & 7, με προσφορά ποσού 4.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη 
συνημμένη προσφορά του. 
 
Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης της μελέτης. 
 
Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 4.920,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-7411.025 του  
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011 για την εκπόνηση της 
μελέτης.  
 
Δ. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου 
αναδόχου και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, 
εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
 
 



ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον πρόχειρο 
διαγωνισμό που αφορά: «προμήθεια φρέσκου γάλακτος σε χάρτινη 
συσκευασία του 1 lt για ένα έτος» 
Αρ. Απόφ.:27/2011        

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

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα 
περί «έγκρισης μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον πρόχειρο διαγωνισμό 
που αφορά την προμήθεια φρέσκου γάλακτος σε χάρτινη συσκευασία του 1 lt για ένα 
έτος» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας, 
ποσού 65.901,60 euro, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, όπως περιγράφονται στην 
υπ΄αριθμ.3/2011 μελέτη της Υπηρεσίας, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός 
Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2286/1995, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.2503/1997,  

− Την Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010) απόφαση Υπουργού Οικονομίας, 
Αντ. & Ναυτιλίας, 

− Τις αποφάσεις του Υπ. Ανάπτυξης Π1/7938/1998 και Π1/7939/1998. 
− Την υπ’αριθμ.53361/02.10.2006 (ΦΕΚ 1503/Β’/11.10.2006) Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας & 
Οικονομικών – Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με το 
ΦΕΚ 990/Β/28.05.08, 

− Την από 05.10.2006 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΠΟΕ – ΟΤΑ, 
− Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜ-3814 Οικ 01.11.2010  Απόφαση Νομάρχη 

Ανατολικής Αττικής, 
− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της 

προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό, 
− Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ, όπου ορίζεται ότι: «…. οι τεχνικές 

προδιαγραφές των αγαθών, των οποίων η προμήθεια γίνεται με ανοικτό ή κλειστό ή 
πρόχειρο διαγωνισμό, εγκρίνονται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του 
Κοινοτικού Συμβουλίου», 

Στη συνέχεια ο κος Αντιπρόεδρος γνωστοποίησε στα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός αφορά την ετήσια προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου 
γάλακτος, με 3,5% λιπαρά, σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) λίτρου, για την 
κάλυψη των αναγκών του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου. 

 Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 209 του Ν.3463/2006, του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.2286/1995. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

 
αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Την υπ’ αριθμ.3/2011 μελέτη της Υπηρεσίας, 
− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του, 
− Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.12 του Ν.2286/1995, 
− Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ,  
− Τις αποφάσεις Π1/7938/1998, Π1/7939/1998 και Π1/3305/2010, 
− Την υπ’αριθμ.53361/02.10.2006 (ΦΕΚ 1503/Β’/11.10.2006) Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας & 
Οικονομικών – Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με το 



ΦΕΚ 990/Β/28.05.08, 
− Την υπ’ αριθμ.πρωτ.ΕΜ-3814 Οικ 01.11.2010  Απόφαση Νομάρχη Ανατολικής 

Αττικής 
− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της 

προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
 
Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ποσού 
65.901,60 euro (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%), για την προμήθεια φρέσκου 
παστεριωμένου γάλακτος για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για ένα (1) έτος, 
όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ.3/2011 μελέτη της Υπηρεσίας. 
 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  και του Ν.2286/1995. 
 
Γ. Η διάθεση της πίστωσης ποσού 65.901,60 € σε βάρος των οικείων ΚΑ του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011 θα γίνει σε επόμενη 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Δ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 
 
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής την 
………………….  έτους 2011 και ώρα …………………., ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο 
Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, αρμόδιοι υπάλληλοι: κ.κ. Μαργαρίτη Γαϊτανιώ, 
Σκλέπα Σταματίνα, μέχρι την ….… Επίσης, οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ’ 
ευθείας στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
2. Το προσφερόμενο γάλα πρέπει να προσφέρει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ 
αριθμ………. μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
3. Στο διαγωνισμό για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος μπορούν να λάβουν μέρος 
Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το 
αντικείμενο της προμήθειας. 
Οι δικαιούμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 
− Πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης 
ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που να έχουν εκδοθεί 
μέχρι έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
− Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι 
δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει 
αποκλεισθεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ 
− Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 που θα αναφέρει ότι ο 
συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της παρούσης και των τεχνικών προδιαγραφών 
και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα  
− Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 
− Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
− Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, 



ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της υπηρεσίας. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα 
(1) τουλάχιστον μήνα από τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. 
5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο. Ο συμμετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 
τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή 
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
διακήρυξης. 
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή 
τους νομίμους εκπροσώπους τους.  
Δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την 
κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
Οι μετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιμές μονάδος στις τιμές του  
προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας. 
 Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει την αξία του γάλακτος, τη μεταφορά και την 
παράδοσή του στις αποθήκες  του Δήμου. 
Η τιμή θα δίδεται σε euro, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς και θα είναι 
σταθερή και αμετάβλητη καθ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν θα 
υπόκειται σε αναθεώρηση. 
Η τιμή ανά μονάδα θα δίνεται ως εξής: 
− Τιμή με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ. 
− Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγεται το είδος. 
Για την σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή με κρατήσεις, χωρίς 
ΦΠΑ. 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον Προμηθευτή που θα προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή, εφόσον έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κριθεί ότι 
η προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 
Ο Δήμος δεν θα δεχθεί προσφορές υπερβατικές του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα έξι (6) 
μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Η διάρκεια της προμήθειας θα είναι ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση, 
μέχρι το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανάλογα με τις ανάγκες και μέχρι την 
ανάδειξη του επόμενου μειοδότη. 
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή 
της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν υποβάλλονται εγγράφως σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 15 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης και μόνο κατά την 
αποσφράγιση των προσφορών ή μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 
ημερομηνία διενέργειας αυτού. Για τις ενστάσεις τελεσίδικα αποφαίνεται η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου. Ενστάσεις οι οποίες υποβάλλονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο 
από τους προαναφερόμενους λόγους, και όπως προβλέπεται στο άρθρο 209 του Ν. 
3463/2006, δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή 
κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
6. Η ποσότητα του γάλακτος με βάση τις ανάγκες του Δήμου, θα παραδίδεται στις 
αποθήκες των Υπηρεσιών κάθε εργάσιμη ημέρα. Το γάλα θα είναι παραγωγής το 
πολύ της προηγούμενης ημέρας, όπως αυτό αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που 
θα αναγράφονται στη συσκευασία αυτού. Η μεταφορά του γάλακτος θα γίνεται με 
ειδικά ψυγεία και θα παραδίδεται στο χώρο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία. Ο 
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει για όλο το χρονικό διάστημα που θα 
διαρκέσει η σύμβαση ικανό αριθμό ψυγείων για τη διατήρηση του γάλακτος μέχρι τη 
χορήγηση αυτού στους δικαιούμενους εργαζόμενους. Τα έξοδα μεταφοράς του είδους 



βαρύνουν τον Προμηθευτή. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίζει δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναγράφεται η 
ποσότητα του παραδιδόμενου είδους ανά Υπηρεσία.  
7.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αλλοίωση του γάλακτος που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του προμηθευτή ή παραδοθεί στο Δήμο ποσότητα γάλακτος διαφορετικής 
ημερομηνίας παραγωγής από την οριζόμενη ανωτέρω ή η παράδοση της προμήθειας 
στο Δήμο δεν είναι τακτή και σύμφωνη με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής 
Αξιολόγησης, να επιβληθεί στον Προμηθευτή πρόστιμο ίσο με το 2,5% της συμβατικής 
αξίας του ακατάλληλου γάλακτος, χωρίς του ΦΠΑ ή αυτού που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. Επίσης, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έπειτα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο προμηθευτής να κηρυχθεί έκπτωτος. 
8. Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον προμηθευτή τμηματικά, στο 
τέλος κάθε επόμενου μήνα που εκτελέστηκε η προμήθεια, με την προσκόμιση 
τιμολογίων ανά υπηρεσία και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα 
συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
9. Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώματα, έξοδα δημοσίευσης της 
διακήρυξης, χαρτόσημα, καθώς και κρατήσεις α) 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ., οι επιβαλλόμενες 
κρατήσεις από φόρους, τέλη, δικαιώματα, β) 0,30% υπέρ του Ταμείου Αρωγής των 
Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης  γ) 0,25% 
υπέρ του Δημοσίου, δ) Φόρος Εισοδήματος 4% βαρύνουν τον ανάδοχο και θα 
περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον ανάδοχο τιμή. Οι κρατήσεις με τα στοιχεία α, 
β και γ, υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 2,4%. 
10. Σε περίπτωση που η πληρωμή του Προμηθευτή καθυστερήσει από την 
Αναθέτουσα Αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από 
αυτόν, η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 
απαιτείται όχληση από τον Προμηθευτή.  
11. Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται στους κατά τόπους χώρους εργασίας των 
δικαιούχων του Δήμου που θα ορίζονται από την Υπηρεσία, στους οποίους θα 
εγκατασταθούν ειδικά ψυγεία με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή (2 - 3 τόποι 
εργασίας).  
12. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί με απόφαση Δημάρχου ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
13. Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος για γνώση των ενδιαφερόμενων, περίληψη δε αυτής θα δημοσιευθεί σε 
μία (1)  ημερήσια τοπική και μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.  
14. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύ έχουν οι 
διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν και του 
Ν.3463/2006». 
  

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση της υπ’ αριθμ.5/2011 μελέτης 
«εργασίες – υπόδειξη δράσεων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του 
εντόμου R. FERRUGINEUS των φοινικοειδών» και κατάρτιση όρων διακήρυξης 
του διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.:28/2011        
 

Ο κος Αντιπρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, 
παρ.1 του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και επειδή το θέμα 
περί «έγκρισης της υπ’ αριθμ.5/2011 μελέτης: εργασίες – υπόδειξη δράσεων για την 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του εντόμου R. FERRUGINEUS των φοινικοειδών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού», θεωρείται κατεπείγον λόγω της 
αναγκαιότητας λήψης δραστικών μέτρων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
εξάπλωση του εντόμου, ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης. Η Επιτροπή έκρινε ότι το συγκεκριμένο θέμα 



είναι κατεπείγον και μπορεί να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την 
παρ.3 άρθρο 75 του Ν.3852/2010. 

Ακολούθως ο κος Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα:  

− Τις διατάξεις της περίπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, 
σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και 
ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου και έχει μεταξύ άλλων την 
αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς επίσης να αποφασίζει 
αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις. 

− Την υπ’ αριθμ.42/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με 
θέμα: «ενημέρωση & λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση του προβλήματος του 
Φοινικοδάσους και της ευρύτερης περιοχής της Λαυρεωτικής», με την οποία 
αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανάθεση μελέτης σε αρμόδιο φορέα, προκειμένου να γίνει 
καταγραφή όλων των φοινικοειδών στην επικράτεια του Δήμου, με αναλυτικά 
περιγραφικά στοιχεία, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του προβλήματος 
και να ακολουθήσει μία σειρά επεμβάσεων στα φοινικοειδή.  

− Την υπ’ αριθμ.5/2011 μελέτη με θέμα: «εργασίες – υπόδειξη δράσεων για την 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του εντόμου R. FERRUGINEUS των φοινικοειδών», 
που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 
36.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

− Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 περί «εκτέλεσης έργων και προμηθειών των 
ΟΤΑ». 

− Τις διατάξεις των παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως 
προστέθηκαν με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008. 

− Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α), ως προς τα 
επιτρεπτά χρηματικά όρια. 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισμού. 

Στη συνέχεια ο κος Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι για την ανάθεση της ανωτέρω 
εργασίας θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός θα γίνει 
με το σύστημα προσφοράς με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80.  

Επειδή όμως ο προϋπολογισμός, ως το τέλος του Μαρτίου 2011, ισχύει ως 
δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010 και επειδή η ανωτέρω εργασία 
είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση της 
προσβολής και καταστροφής των φοινίκων, προτείνεται να ξεκινήσει η διαδικασία του 
διαγωνισμού, ως εξαιρετικά επείγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, 
παρ.1 του Ν.3852/2010. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιπροέδρου, 

μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη: 
− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
− Την υπ’ αριθμ.5/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 
− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3731/2008, 
− Τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, 
− Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995, 
− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια πρόχειρου 

διαγωνισμού, 



− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2011, στον ΚΑ 35-7425.011 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
 

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.5/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
προϋπολογισμού 44.280,00 euro (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για τις 
εργασίες - υπόδειξη δράσεων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του εντόμου R. 
FERRUGINEUS των φοινικοειδών. 
 
Β. Η δαπάνη για την ανωτέρω εργασία, ποσού 44.280,00 €, θα βαρύνει τον ΚΑ 35-
7425.011 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011. 
 
Γ. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια 
εφημερίδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
 
Δ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 
 
«Άρθρο 1 – Τρόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
1.1 Η δημοπρασία θα γίνει στις 4 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ. 
(λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως (όχι 
ταχυδρομικώς)  στην  αρμόδια επιτροπή. 
Ο χρόνος διεξαγωγής της Δημοπρασίας ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από την 
τελευταία δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 
1 του Π.Δ. 28/80. 
 
1.2 Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ακόμη 
και για λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα γίνουν δεκτές, εκτός και αν η επίδοση των 
προσφορών, που θα έχει αρχίσει πριν από την παραπάνω ώρα συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή, μέχρι την υποβολή των προσφορών όλων των διαγωνιζομένων. 
 
Άρθρο 2 – Δικαιούμενοι συμμετοχής 
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεργασίες 
αυτών), με στελέχωση με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό. Συγκεκριμένα 
απαιτείται: 

1. Η διάθεση επιστημόνων, ο ένας κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να πιστοποιεί την 
δυνατότητα εκπόνησης του έργου με χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών 
Συστημάτων  (GIS). 

2. Συνεργασία του υποψήφιου φορέα με πιστοποιημένο ίδρυμα ή εργαστήριο με 
αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση του εντόμου R.Ferrugineus (με μελέτες, 
ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις κλπ). 

3. Πιστοποίηση του συστήματος  Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) που 
ακολουθείται. 
 Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό.  
Σε περίπτωση εταιρίας οποιασδήποτε μορφής που διαγωνίζεται αυτοτελώς 
παρίσταται και επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκπρόσωπος της.  
Σε περίπτωση ένωσης όποιας μορφής,  ο ορισμένος νόμιμος εκπρόσωπος της. 
 



Άρθρο 3- Εγγύηση συμμετοχής 
Για την συμμετοχή στην δημοπρασία κατατίθεται από καθένα από τους 
διαγωνιζόμενους η κατά τον νόμο εγγύηση συμμετοχής 1.800,00 € ευρώ (5% του 
προϋπολογισμού του έργου, εξαιρουμένου του ΦΠΑ 23%) και η οποία απευθύνεται 
στο Δήμο Λαυρεωτικής. 
 
Άρθρο 4- Προθεσμία  
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δύο (2) μήνες με έναρξη άμεσα με την 
υπογραφή της σύμβασης.  
 
Άρθρο 5- Τεύχη δημοπράτησης – Πληροφόρησης 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με την 
δημοπρασία  του τρόπου κτήσης τους και τέλος να παραλάβουν τα έντυπα για την 
σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1 – Λαύριο) μέχρι και την Παρασκευή, 1 
Απριλίου 2011. 
   
Άρθρο 6- Εκτέλεση εργασιών – Σειρά προτεραιότητας ισχύος τευχών 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής του 
έργου και της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών που 
αλληλοσυμπληρώνονται και είναι κατά σειρά ισχύος, σε  περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ τους, τα παρακάτω: 

• Διακήρυξη Δημοπρασίας 
• Προσφορά 
• Ο προϋπολογισμός μελέτης  
• Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

  
Άρθρο 7- Εκπροσώπηση (προϋποθέσεις και έγγραφα συμμετοχής) 
7.1. Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 
7.2. Σε περίπτωση  εταιρίας οποιασδήποτε μορφής που διαγωνίζεται αυτοτελώς 
παρίσταται και επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκπρόσωπος της. Σε περίπτωση 
ένωσης όποιας μορφής, ο ορισμένος νόμιμος εκπρόσωπος της.   
7.3. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στον διαγωνισμό περισσοτέρους από ένα 
προσφέροντα.  
7.4 Η με την υποβολή προσφορά  συμμετοχής στην δημοπρασία, προϋποθέτει και 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση: 
7.4.1. Της παρούσας διακήρυξης. 
7.4.2. Των λοιπών συμβατικών στοιχείων όπως καθορίζεται στο προηγούμενο άρθρο 
της παρούσης. 
7.4.3 Των τοπικών εν γένει συνθηκών του έργου. 
7.4.4 Ότι δεν απαλλάσσεται του φόρου κύκλου εργασιών, των δασμών και παντός 
άλλου φόρου, τέλους ή δικαιώματος κλπ υπέρ του Δημοσίου κ.λ.π. 
 
Άρθρο 8- Διεξαγωγή διαγωνισμού – Υποβολή προσφορών 
8.1 Ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε διαγωνιζόμενου δίνει για έλεγχο, (στην επιτροπή επί 
ποινής αποκλεισμού) κατά την προβλεπόμενη από τον Νόμο διαδικασία : 
α. Την βεβαίωση εγγραφής του σε Επιμελητήριο. 
β. Το καταστατικό της εταιρίας και τις τροποποιήσεις  αυτού. 
γ. Προκειμένου περί ανώνυμης εταιρίας, πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας που εγκρίνει 
την συμμετοχή στον διαγωνισμό για την ανάληψη του δημοπρατούμενου έργου και 
ορίζει τον εκπρόσωπο της για τη δημοπρασία, με εξουσιοδότηση του τελευταίου για 
την υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται για την συμμετοχή την δημοπρασία. 



 
8.2. Σε περίπτωση αυτοτελώς διαγωνιζόμενης Ατομικής Εργοληπτικής Επιχείρησης, 
παραδίδει για έλεγχο στην Επιτροπή, αυτοπροσώπως ο Εργολήπτης τα στην 
παράγραφο 8 α και 8 β αναφερόμενα. 
 
8.3. Όλοι ανεξαιρέτως οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει οπωσδήποτε επί ποινή 
αποκλεισμού να υποβάλλουν στην Επιτροπή: 
8.3.1. Την οικονομική προσφορά τους 
8.3.2. Την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 1.800,00 ευρώ, που θα 
απευθύνεται στο Δήμο Λαυρεωτικής 
8.3.3. Ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ 
8.3.4. Φορολογική ενημερότητα 
8.3.5. Πιστοποίηση στελέχωσης του υποψήφιου φορέα με το απαραίτητο 
επιστημονικό προσωπικό. Συγκεκριμένα για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η 
διάθεση  επιστημόνων, ο ένας κατ’ ελάχιστον  θα πρέπει να πιστοποιεί την δυνατότητα 
εκπόνησης του έργου με χρήση  Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων  (GIS). 
8.3.6 Επίσης λόγω της ιδιαιτερότητας του προβλήματος απαιτείται  συνεργασία του 
υποψήφιου φορέα με πιστοποιημένο ίδρυμα η εργαστήριο  με αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην αντιμετώπιση του εντόμου R.Ferrugineus (με μελέτες, ανακοινώσεις, 
δημοσιεύσεις κλπ). 
8.3.7 Πιστοποίηση του συστήματος  Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) που 
ακολουθείται. 
   
8.4. Τα παραπάνω στοιχεία παραδίδονται σε χωριστό ανοικτό φάκελο, σύμφωνα με 
τον νόμο, εκτός από την οικονομική προσφορά. 
 
8.5. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται στην επιτροπή σε άλλο χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 
18 του ΠΔ 28/80. Ο φάκελος απευθύνεται στον Δήμο Λαυρεωτικής  και αναγράφει τον 
τίτλο του έργου και την επωνυμία του αναδόχου. 
 
8.6 Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη του κειμένου της 
οικονομικής προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή εκτιμώντας την σημαντικότητα του 
έργου, τις απαιτήσεις εκτέλεσης του και την μέχρι σήμερα εμπειρία, θα απορρίψει 
ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, με ποσοστό έκπτωσης μεγαλύτερο του 10%, που 
δεν θα αιτιολογούνται επαρκώς.  
 
8.7. Παράβαση οποιοσδήποτε απαίτησης ή απαγόρευσης από τις παραπάνω 
αναφερόμενες στις 8.5 – 8.6. παραγράφους, έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της 
προσφοράς. 
 
8.8. Όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή των προσφορών (ανοικτός φάκελος και κλειστός 
φάκελος οικονομικής προσφοράς) η Επιτροπή: 
α. Εξετάζει την πληρότητα και νομιμότητα των απαιτούμενων εγγράφων.  
β. Σε όσες περιπτώσεις η Επιτροπή διαπιστώσει κατά την παραπάνω εξέταση 
παραλείψεις ή ασυνέπειες προς τα οριζόμενα επί ποινή αποκλεισμού, αποκλείει της 
περαιτέρω διαδικασίας τον αντίστοιχο διαγωνιζόμενο και του επιστρέφει τόσο τα 
δικαιολογητικά του ανοικτού φακέλου, όσο και την οικονομική προσφορά που 
βρίσκεται σε κλειστό φάκελο. 
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δηλώσει ότι θα υποβάλλει αντιρρήσεις η 
επιτροπή κρατάει τους φακέλους της προηγούμενης παραγράφου. 
 
8.9. Κατά τα λοιπά, η διαδικασία διεξαγωγής δημοπρασίας γίνεται ως ορίζει το άρθρο 
19 του Π.Δ. 28/80. 



 
8.10. Για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του κύρους της Δημοπρασίας εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 20 Π.Δ. 28/80.  
 
Άρθρο 9 – Έγκριση δημοπρασίας 
Για την έγκριση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας, την κοινοποίηση στον ανάδοχο 
της απόφασης έγκρισης και την υπογραφή της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 21 Π.Δ., 28/80. 
 
Άρθρο 10 – Έξοδα δημοσιεύσεων 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης διακήρυξης τόσο της αρχικής όσο και των 
τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.  
 
Άρθρο 11 – Υπογραφή σύμβασης 
Μετά την κατά νόμο έγκριση της δημοπρασίας και την κοινοποίηση της απόφασης 
έγκρισης στον ανάδοχο, ο τελευταίος υποχρεούται να προσέλθει άμεσα, μετά την 
ημέρα της παραπάνω κοινοποίησης, στην αρμόδια Υπηρεσία για την υπογραφή της 
Σύμβασης του Έργου, προσκομίζοντας συγχρόνως και την κατά Νόμο εγγύηση για 
την καλή εκτέλεση των εργασιών (5% του προϋπολογισμού του έργου), την πιστή 
εφαρμογή των όρων της Σύμβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου 
κατά του αναδόχου, που προκύπτει από το έργο. 
 
 
Άρθρο 12 – Ισχύουσες διατάξεις 
Οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80, καθώς και ο ισχύων Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3731/2008 και ισχύει, το άρθρο 83 του 
Ν.2362/95 και  η υπ’ αρ. 35130/739/09.08.2010 απόφαση του Υπ. Οικονομικών». 
 
 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  κ.α.α. 
  
 

Τσαπρούνης Μέγας 
Αντιπρόεδρος – Προεδρεύων της 

Συνεδρίασης 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσουνάκης Κυριάκος 
 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 
 
Παπανικολάου Νικόλαος 
 
Σαλίβερος Γεώργιος 
 
Παμφίλης Απόστολος        
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