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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  6 η ς  ( Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ )  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

της 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014  
Ημερομηνία συνεδρίασης :  3 Απριλίου 2014 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Πέμπτη, ώρα 13:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 02.04.2014 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 5 
Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσουνάκης Κυριάκος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 
Παπανικολάου Νικόλαος, Μπουκουβάλας Λάμπρος (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του 
τακτικού Σαλίβερου Γεώργιου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010) 

Απόντα μέλη : 2 
Λουκάς Δημήτρης, Παμφίλης Απόστολος 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση της «μελέτης εφαρμογής – τεύχη δημοπράτησης συστημάτων 
υαλοπινάκων και κουφωμάτων & μόνωσης σωλήνων & BEMS & δίκτυο αντλιών θερμότητας» 
Αρ. Απόφ.: 47/2014    

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 «απ’ ευθείας ανάθεση της «μελέτης 

εφαρμογής – τεύχη δημοπράτησης συστημάτων υαλοπινάκων και κουφωμάτων & μόνωσης σωλήνων 

& BEMS & δίκτυο αντλιών θερμότητας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ: 7153/01.04.2014 εισήγηση – τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ως δικαιούχος σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13/09-02/627/152/13/01/2014 
απόφαση ένταξης  του υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει αναλάβει  την υποχρέωση 
εκτέλεσης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» στον Άξονα  
Προτεραιότητας ¨01 – Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας¨,  με κωδικό ΟΠΣ "425456". Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Συνοχής. 
Η υλοποίηση της Πράξης περιλαμβάνει το παρακάτω εγκεκριμένο υποέργο (1): 
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A/A ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ (€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
“Μελέτη εφαρμογής – Τεύχη Δημοπράτησης 
συστημάτων υαλοπινάκων και κουφωμάτων 
+ μόνωσης σωλήνων + BEMS + και δίκτυο 

   

ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

16.888,76€ 
 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά παρεμβάσεις  εξοικονόμησης ενέργειας στο υφιστάμενο δημοτικό 
κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής, στα πλαίσια της εγκεκριμένης, για τον Δήμο Λαυρεωτικής.  
Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης που θα μελετηθούν συγκεκριμένα είναι: 

• Οριστικοποίηση και τεκμηρίωση της λύσης για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, 
δηλαδή  

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων με νέα U<=3,2 W/m2K,  
2. Μόνωση Οροφής  U=0,45 W/m2K, 
3. Εγκατάσταση ΚΚΜ, Fan coils,  
4. Δίκτυο γεωθερμικών Α/Θ,   
5. Μόνωση Σωληνώσεων & Βοηθητικός εξοπλισμός (κυκλοφορητές),  
6. Αντικ. φωτιστικών με νέα πυκνότητας ισχύος 3,2 W/m2/100lx  
7. Αποκατάσταση επιχρισμάτων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, και 
8. Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου (BEMS). 

• Σύνταξη αναλυτικού χρονικού προγραμματισμού υλοποίησης του έργου, εντοπισμός του 
«Critical Path» των εργασιών υλοποίησης και των κύριων «milestones» του έργου.  

• Ανάλυση του Έργου σε επίπεδο φάσεων. 

• Εκπόνηση μελέτης/μελετών που θα περιλαμβάνει: 
 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 Την οριστική μελέτη αναφορικά με  

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων με νέα U<=3,2 W/m2K,  
2. Μόνωση Οροφής  U=0,45 W/m2K, 
3. Εγκατάσταση ΚΚΜ, Fan coils,  
4. Δίκτυο γεωθερμικών Α/Θ,   
5. Μόνωση Σωληνώσεων & Βοηθητικός εξοπλισμός (κυκλοφορητές),  
6. Αντικ. φωτιστικών με νέα πυκνότητας ισχύος 3,2 W/m2/100lx  
7. Αποκατάσταση επιχρισμάτων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, και 
8. Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου (BEMS). 

• Ανάλυση και οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού που θα 
εγκατασταθεί στο πεδίο και στο Κέντρο Ελέγχου της λειτουργίας των ηλιακών συλλεκτών  
(Κ.Ε.) 
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• Οριστικοποίηση της γενικής, φυσικής και λειτουργικής αρχιτεκτονικής του έργου. 

• Καθορισμός των απαιτήσεων εκπαίδευσης για την λειτουργία του συστήματος. 

• Αδειοδοτήσεις. 
Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν προβλεφθεί, απαιτείται  να πραγματοποιηθούν οι 
παρακάτω μελέτες: 
1. Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιριακών Έργων Αντικατάστασης Κουφωμάτων με νέα U<=3,2 

W/m2K και μόνωση Οροφής  U=0,45 W/m2K που θα περιλαμβάνει: 

• Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης 

• Τεχνική Συγγραφή για την διαδικασία αποξήλωσης της παρούσας κατάστασης,  

• Επιλογή των κατάλληλων υλικών-προϊόντων για την επίτευξη των  στόχων ενεργειακής 
αναβάθμισης. 

• Σχέδια λεπτομερειών για την εγκατάσταση-τοποθέτηση των επιλεγμένων υλικών στην κλίμακα 
που επιθυμεί ο μελετητής 

 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη θέρμανσης – κλιματισμού – αερισμού που θα 
περιλαμβάνει: 

• Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης 

• Τεχνική Συγγραφή για την διαδικασία αποξήλωσης παλαιού δικτύου κλιματισμού,  

• Επιλογή των κατάλληλων υλικών-προϊόντων για την επίτευξη των  στόχων ενεργειακής 
αναβάθμισης. 

• Σχέδια λεπτομερειών για την εγκατάσταση-τοποθέτηση των επιλεγμένων υλικών δικτύου 
κλιματισμού στην κλίμακα που επιθυμεί ο μελετητής 

 Μελέτη Φωτιστικών  

• Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης 

• Τεχνική Συγγραφή για την διαδικασία αποξήλωσης παλαιού δικτύου φωτιστικού δικτύου,  

• Επιλογή των κατάλληλων υλικών-προϊόντων για την επίτευξη των  στόχων ενεργειακής 
αναβάθμισης. 

• Σχέδια λεπτομερειών για την εγκατάσταση-τοποθέτηση των επιλεγμένων υλικών 
φωτιστικού δικτύου στην κλίμακα που επιθυμεί ο μελετητής 

 Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)  που θα περιλαμβάνει: 

• Αποτύπωση δικτύου αισθητήρων ΒΕΜS 
Η εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης αποτελεί συμπληρωματική και όχι 
μεμονωμένη παρέμβαση, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
ενός κτιρίου. 
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Το σύστημα αποτελείται από ένα Κεντρικό Σταθμό Παρακολούθησης και Ελέγχου, τα 
αισθητήρια όργανα, τις συσκευές εκτέλεσης εντολών, καθώς και τις συνδετήριες καλωδιώσεις. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 
I. Για την υλοποίηση των πιο πάνω μελετών απαιτούνται οι αναθέσεις εκπόνησης τους σε στάδιο 

μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί 
μελετών, 

II. Στο αρχείο του Δήμου υπάρχουν οι φάκελοι των προκαταρκτικών μελετών των συγκεκριμένων 
έργων. 

III. Για την υλοποίηση της εγκεκριμένης πράξης απαιτείται η άμεση ανάθεση και εκπόνηση της 
μελέτης, την οποία αδυνατεί να εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία λόγω έλλειψης προσωπικού και 
σύμφωνα με τη συνημμένη δήλωση της υπηρεσίας,  ώστε να καταστεί δυνατή η δημοπράτηση 
του σχετικού έργου εντός του πρώτου τετραμήνου του έτους 2014.    

IV. Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, η προεκτιμούμενη αμοιβή για κάθε κατηγορία 
μελέτης δεν υπερβαίνει το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής μελέτης που ορίζεται για την 
αντίστοιχη κατηγορία πτυχίου Α’ τάξης σύμφωνα με την με αριθμ. Δ17γ/02/24/Φ.Ν 
439.6/ΕΓΚ./4/17-2-14 (ΑΔΑ: ΒΙΕΟ-ΓΟΙ) 

 Όρια προεκτιμούμενων αμοιβών μελετών, ανά τάξη πτυχίου, μετά την αναπροσαρμογή της τιμής 
συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμούμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, για το έτος 2014. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Όρια 
πτυχίων 

μελετών Α' 
Τάξης (Π.Δ. 
138/2009) 

Το 30% 
του ορίου 
πτυχίου 
Α΄ τάξης 

Προεκτιμο
ύμενη 

Αμοιβή 
Μελέτης 

ΦΠΑ 23% ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥ
ΜΕΝΗ  

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 23% 

Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής και 
τεύχη δημοπράτησης στο Δημαρχείο 
Λαυρεωτικής - κατηγορία: 6 

30.925,00 9.277,50 9.277,50 2.133,83 11.411,33 

Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη 
Εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης 
(θέρμανσης – κλιματισμού – αερισμού 
-φωτισμός) στο Δημαρχείο 
Λαυρεωτικής - Κατηγορία:9 

14.844,00 4.453,20 4.453,20 1.024,24 5.477,44 

ΣΥΝΟΛΑ   13.730,70 13.730,70 3.158,06 16.888,76 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ  
Την απευθείας ανάθεση των μελετών  

1. Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιριακών Έργων κατηγορίας (6) προεκτιμούμενης αμοιβής 9.277,50 € μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% σε αρχιτέκτονα μηχανικό κάτοχο πτυχίου Α' ή Β' τάξης  
2. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη θέρμανσης – κλιματισμού – αερισμού – φωτισμού κατηγορίας (9), 
προεκτιμούμενης αμοιβής 4.453,20 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% σε μηχανολόγο 
μηχανικό κάτοχο πτυχίου Α’ ή Β’ τάξης  
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σύμφωνα με το Άρθρο 209, παρ.3 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’114), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» με συνολική προεκτιμούμενη αμοιβή 16.888,76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 
Η παραπάνω μελέτη προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και είναι εγγεγραμμένη η πίστωσή στον 
προϋπολογισμό του έτους 2014 με κωδικό Κ.Α. 30-7341.005». 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αρ. πρωτ: 
6929/31.03.2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας περί αδυναμίας σύνταξης μελέτης. Για την υλοποίηση 
της εγκεκριμένης πράξης απαιτείται η άμεση ανάθεση και εκπόνηση της μελέτης ώστε να καταστεί 
δυνατή η δημοπράτηση του σχετικού έργου . 

Η διαδικασία ανάθεσης των μελετών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση 
του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και ειδικότερα με το άρθρο 209, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 
22, παρ3. του Ν.3536/2007, σε μελετητές της αντίστοιχης κατηγορίας, πτυχίου τάξης Α’ ή Β’ με την 
αμοιβή όλων των σταδίων της να μην υπερβαίνει το 30% του ανώτατου ορίου του  πτυχίου Α’ τάξης της 
αντίστοιχης μελέτης. 

Με βάση τα ανωτέρω ζητήθηκε προσφορά από ιδιώτες μελετητές. Στην πρόσκληση του Δήμου για 
κατάθεση προσφοράς ανταποκρίθηκαν οι: 

(α) Παναγιώτης Ντουσόπουλος, αρχιτέκτων μηχανικός, εγγεγραμμένος στο μητρώο μελετητών με 
αρ. μητρώου 11816, με έδρα Ορφέος 20, Αθήνα, με ΑΦΜ 044653997, Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Αγίας 
Παρασκευής) με πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 6 (αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων) και 
προσφορά ποσού 8.443,08 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 10.385,00 ευρώ. 

(β) Χρήστος Στάντζος, μηχανολόγος μηχανικός, εγγεγραμμένος στο μητρώο μελετητών με αρ. 
μητρώου 15262, με έδρα Νεότητος 14, Αθήνα, με ΑΦΜ 023960726 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, με πτυχίο τάξης 
Β στην κατηγορία 9 (μελέτες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές) και προσφορά ποσού 
4.158,83 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 5.115,00 ευρώ. 

Οι ανωτέρω προσφορές δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής του 
πτυχίου Α’ τάξης για τις κατηγορίες 6 και 9 όπως αυτά καθορίστηκαν με την εγκύκλιο 4 (αρ. πρωτ: 
Δ17γ/02/24/ΦΝ439.6/17.02.2014) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 

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

- Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

- Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007, 

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3316/2005, 
Την  εγκύκλιο 4 (αρ. πρωτ: Δ17γ/02/24/ΦΝ439.6/17.02.2014) του Υπουργείου Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων, 

- την υπ’ αρ. 13/09-02/627/152/13/01/2014 απόφαση ένταξης  του υπουργείου Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, 
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- το αρ. πρωτ: 6322/21.03.2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα «τροποποίηση των 
υποέργων της ενταγμένης πράξης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, με 
κωδικό MIS 425456 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», 

- το αρ. πρωτ: 6929/31.03.2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας περί αδυναμίας σύνταξης 
μελέτης, 

- Την αριθμ. πρωτ: 7153/01.04.2014 εισήγηση – τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και την 
τεκμηρίωση της προεκτιμούμενης αμοιβής προσφοράς, 

- Τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν 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 «Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης στο Δημαρχείο 
Λαυρεωτικής», στον κο Παναγιώτη Ντουσόπουλο, αρχιτέκτονα μηχανικό (αρ. μητρώου 11816), με έδρα 
Ορφέος 20, Αθήνα, με ΑΦΜ 044653997, Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Αγίας Παρασκευής), με πτυχίο Α’ τάξης 
στην κατηγορία 6 (αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων), στο ποσό των 8.443,08 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
23%, ήτοι 10.385,00 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 
Β. Αναθέτει την «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης (θέρμανσης – 
κλιματισμού – αερισμού -φωτισμός) στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής», στον κο Χρήστο Στάντζο, 
μηχανολόγο μηχανικό (αρ. μητρώου 15262), με έδρα Νεότητος 14, Αθήνα, με ΑΦΜ 023960726 Δ.Ο.Υ. 
Ηρακλείου, με πτυχίο τάξης Β στην κατηγορία 9 (μελέτες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές) 
στο ποσό των 4.158,83 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 5.115,00 ευρώ. 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τις συμβάσεις ανάθεσης των μελετών. 
Δ. Διαθέτει πίστωση ποσού 16.888,76 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7341.005 του  προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2014 για την εκπόνηση των μελετών.  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για: α) Καθορισμό κοινού συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων (Φ.Η.Χ.) για όλες τις κατηγορίες, για την Δ.Ε.Η., έτους 2014, β) Κατανομή Φ.Η.Χ. έτους 
2014 στον Δήμο Λαυρεωτικής και στα Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 
Αρ. Απόφ.: 48/2014    

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 φόρου 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα 
Καλλικράτης) η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή φόρων, 
τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
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επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται προηγούμενη εισήγηση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

 Ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι με την αριθμ. 58/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
καθορίστηκε ο συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το οικονομικό έτος 2011. 

Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ: 117/10/11588/06.05.2011 απόφαση της 
Διεύθυνσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Επίσης, με την απόφαση 329/2011 του Δημοτικού 
Συμβουλίου καθορίστηκε ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2012, ως εξής: 
Α. Για τις οικίες: 0,37 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 
Β. Για τις βιομηχανίες, στεγασμένους χώρους: 0,75 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και μη στεγασμένους 
χώρους: 0,37 € ανά τετραγωνικό μέτρο 
Ο κοινός συντελεστής για όλες τις κατηγορίες είναι: 0,37 Ευρώ. 

Η Οικονομική Υπηρεσία με το αριθμ. πρωτ: 6808/27.03.2014 έγγραφό της εισηγείται τα 
κατωτέρω: 

«Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.58/2011 και 329/2011 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαυρεωτικής καθορίστηκε ο ΦΗΧ σε κοινό συντελεστή 0,37 € ανά m2. 

Για το έτος 2013 ο Δήμος εισέπραξε 916.191,66 ευρώ. Το ίδιο ποσό υπολογίζεται ότι θα 

εισπραχθεί και για το έτος 2014. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ.13 του Ν.1828/1989 ο προβλεπόμενος 

συντελεστής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ορίζεται από 0,02 ευρώ έως 0,07 ευρώ. Ο 

συντελεστής αυτός μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι 20% για κάθε 

οικονομικό έτος. 

Στις διατάξεις του άρθρου 113, παρ.6 του Ν.1892/90, προβλέπεται ότι ο φόρος των 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Ν.1080/80) όπως διαμορφώνεται εκάστοτε μπορεί να προσαυξάνεται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περαιτέρω μέχρι 25%, προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσό να 

διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των 

σχολείων. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο ΦΗΧ μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε το συνολικό ποσό των 916.191,66 
ευρώ να κατανεμηθεί ως: 
(Α) Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στο Δήμο: 2.476.193,68 m2 Χ 0,30 = 742.858,10 ευρώ 
(Β) Ποσό που μπορεί να αντιστοιχεί στις Σχολικές Επιτροπές (0,30 €/m2 X 24% = 0,07 €/m2)  
2.476.193,68 m2 Χ 0,07 = 173.333,56 ευρώ. To ποσό αντιστοιχεί σε εσωτερική υφαίρεση 18,9189%». 

Ο κος Πρόεδρος με βάση τα ανωτέρω, επεσήμανε ότι δεν πρόκειται να γίνει αύξηση του 
συντελεστή Φ.Η.Χ  αλλά επανακαθορισμός αυτού ως προς το ποσό που θα κατανεμηθεί στο Δήμο και 
στις Σχολικές Επιτροπές, ως εξής: 1) στο Δήμο 0,30 Ευρώ και 2) στις Σχολικές Επιτροπές 0,07 Ευρώ.  
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Το ποσό 0,07 Ευρώ προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 113, παρ.6 του Ν.1892/90, ύστερα από 
εσωτερική υφαίρεση κατά 18,9189% στο 0,37 Ευρώ χρέωσης ανά τετραγωνικό μέτρο.   

Στη συνέχεια, πρότεινε το ποσό που προκύπτει, δηλαδή 916.191,66 Ευρώ σύμφωνα με τις 
καταστάσεις χρέωσης της Δ.Ε.Η Α.Ε από τις οποίες προκύπτουν τα τετραγωνικά μέτρα του Δήμου μας 
στα οποία αναλογεί Φ.Η.Χ, να κατανεμηθεί ως εξής: Α. Ποσό που αντιστοιχεί στο Δήμο: 2.476.193,68 
m2 Χ 0,30 = 742.858,10 ευρώ και Β. Ποσό που αντιστοιχεί στις Σχολικές Επιτροπές: 2.476.193,68 m2 
Χ 0,07 = 173.333,56 ευρώ.  

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσει 
σχετικά 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− τις υπ’ αριθμ.58/2011 και 329/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής 

− την αρ. πρωτ: 6808/27.03.2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα κατωτέρω: 
Α. ο κοινός συντελεστής Φ.Η.Χ. για όλες τις κατηγορίες να παραμείνει: 0,37 Ευρώ 
Β. το συνολικό ποσό των 916.191,66 ευρώ να κατανεμηθεί ως εξής: 

- στο Δήμο Λαυρεωτικής: 2.476.193,68 m2 Χ 0,30 Ευρώ = 742.858,10 Ευρώ 

- στις Σχολικές Επιτροπές: 2.476.193,68 m2 Χ 0,07 Ευρώ= 173.333,56 Ευρώ 
ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση της στατικής μελέτης και της μελέτης η/μ εγκαταστάσεων του 
έργου: «Πολιτιστικό Κέντρο Ποντίων Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 49/2014    

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 «απ’ ευθείας 

ανάθεση της στατικής μελέτης και της μελέτης η/μ εγκαταστάσεων του έργου: Πολιτιστικό Κέντρο 

Ποντίων Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
7174/02.04.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Έχοντας υπόψην:  

1. Την 369/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που ενέταξε στο Πρόγραμμα 

Εκτελεστέων έργων (Π.Ε.Ε) της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2013 το έργο  «Ανέγερση Πολιτιστικού 

Κέντρου Ποντίων στο Δήμο Λαυρεωτικής» με προϋπολογισμό 800.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ) 

2. Την 2/2014 Έγκριση Δόμησης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μαρκοπούλου για 

νομιμοποίηση με το άρθρο 23 του Ν. 4178/13 και αποπεράτωση του έργου του θέματος  
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ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 

• Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια 

Αττικής και έκδοσης της άδειας δόμησης, απαιτείται η  σύνταξη  μελετών δημοπράτησης και  

άδειας δόμησης αντίστοιχα   

• Η Τεχνική Υπηρεσία αδυνατεί να εκπονήσει τη στατική μελέτη και μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων λόγω 

έλλειψης προσωπικού και εξειδικευμένων γνώσεων (μεταλλική κατασκευή)  

• Η προεκτιμώμενη αμοιβή των μελετών σύμφωνα με το συνημμένο πινάκιο αμοιβών δεν 

υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής μελέτης πτυχίου Α΄ τάξης           
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Την  απευθείας ανάθεση της στατικής μελέτης και της μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων, σύμφωνα με  το άρθρο 

209 του Ν. 3463/2006,  δαπάνης  5.477,44 € έκαστη (σύμφωνα με το τροποποιημένο Τεχνικό Πρόγραμμα του 

Δήμου στους ΚΑ: 30-7411.001 και ΚΑ: 30-7411.003 αντίστοιχα).   

 Συνημμένα:  

1. Την 369/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 

2. Την 2/2014 έγκριση δόμησης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μαρκοπούλου 

3. Το πινάκιο προεκτιμώμενων αμοιβών». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με το αρ. πρωτ: 
7172/02.042014 έγγραφό της, η Τεχνική Υπηρεσία δηλώνει αδυναμία σύνταξης στατικής  μελέτης και 
μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για το ανωτέρω έργο.  

Συνεπώς, απαιτείται η άμεση ανάθεση των συγκεκριμένων μελετών σε ιδιώτες μελετητές. Η διαδικασία 
ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 
Κοινοτήτων» και ειδικότερα με το άρθρο 209, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 22, παρ. 3 του 
Ν.3536/2007, σε μελετητές της αντίστοιχης κατηγορίας, πτυχίου τάξης Α’ ή Β’ με την αμοιβή όλων των 
σταδίων της να μην υπερβαίνει το 30% του ανώτατου ορίου του πτυχίου Α’ τάξης της αντίστοιχης 
μελέτης. 

Σε πρόσκληση του Δήμου για κατάθεση προσφοράς ανταποκρίθηκαν οι κατωτέρω: 
1. Μιχαήλ Ερωτόκριτος, πολιτικός μηχανικός, εγγεγραμμένος στο μητρώο μελετητών με αρ. μητρώου 
20659, με έδρα Χρυσοστόμου Σμύρνης 186, Αθήνα, με ΑΦΜ 133622162, Δ.Ο.Υ. Βύρωνος, με πτυχίο Α’ 
τάξης στην κατηγορία 8 (στατικές μελέτες) και προσφορά ποσού 4.450,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 
5.473,50 ευρώ. 
2. Ιωάννης Παπακωνσταντίνου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, εγγεγραμμένος στο μητρώο μελετητών με αρ. 
μητρώου 18253, με έδρα 17ης Νοεμβρίου 18, Αθήνα, με ΑΦΜ 121216036 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, με πτυχίο 
τάξης Β’ στην κατηγορία 9 (μελέτες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές) και προσφορά 
ποσού 4.451,22 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 5.475,00 ευρώ. 
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Οι ανωτέρω προσφορές δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής του 
πτυχίου Α’ τάξης για τις κατηγορίες 8 και 9 όπως αυτά καθορίστηκαν με την εγκύκλιο 4 (αρ. πρωτ: 
Δ17γ/02/24/ΦΝ439.6/17.02.2014) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 

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

- Τις  διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

- Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007, 

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3316/2005, 
Την  εγκύκλιο 4 (αρ. πρωτ: Δ17γ/02/24/ΦΝ439.6/17.02.2014) του Υπουργείου Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων, 

- το αρ. πρωτ: 7172/02.04.2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας περί αδυναμίας σύνταξης 
μελετών, 

- Την αριθμ. πρωτ: 7174/02.04.2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και το πινάκιο 
προεκτιμούμενης αμοιβής, 

- Τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν 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 «Στατική Μελέτη για το Πολιτιστικό Κέντρο Ποντίων Δήμου Λαυρεωτικής 
(νομιμοποίηση με το άρθρο 23 του Ν.4178/13 & αποπεράτωση)», στον κο Μιχαήλ Ερωτόκριτο, 
πολιτικό μηχανικό, εγγεγραμμένο στο μητρώο μελετητών με αρ. μητρώου 20659, με έδρα Χρυσοστόμου 
Σμύρνης 186, Αθήνα, με ΑΦΜ 133622162, Δ.Ο.Υ. Βύρωνος, με πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 8 
(στατικές μελέτες) στο ποσό των 4.450,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 5.473,50 ευρώ, σύμφωνα με τη 
συνημμένη προσφορά του. 
Β. Αναθέτει την «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη για το Πολιτιστικό Κέντρο Ποντίων Δήμου Λαυρεωτικής 
(νομιμοποίηση με το άρθρο 23 του Ν.4178/13 & αποπεράτωση», στον κο Ιωάννη Παπακωνσταντίνου, 
ηλεκτρολόγο μηχανικό, εγγεγραμμένο στο μητρώο μελετητών με αρ. μητρώου 18253, με έδρα 17ης 
Νοεμβρίου 18, Αθήνα, με ΑΦΜ 121216036 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, με πτυχίο τάξης Β’ στην κατηγορία 9 
(μελέτες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές), στο ποσό των 4.451,22 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23% 
ήτοι 5.475,00 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του. 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τις συμβάσεις ανάθεσης των μελετών. 
Δ. Η δαπάνη για την εκπόνηση των μελετών θα βαρύνει τους ΚΑ 30-7411.001 και 30-7411.003 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2014. Η διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
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ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.12/2014 μελέτης με τίτλο: «προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου 
γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής» και κατάρτιση όρων διακήρυξης του 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.: 50/2014    

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 «έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών 

και κατάρτισης όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά: προμήθεια φρέσκου 

παστεριωμένου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την αριθμ.12/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «προμήθεια φρέσκου 
παστεριωμένου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής» προϋπολογισμού δαπάνης 
38.295,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 43.273,35 ευρώ. 

− Την αριθμ.193/2014 απόφαση Δημάρχου σχετικά με την έγκριση της διενέργειας της 
προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό. 

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

− Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995 «προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α). 

− Την υπ’ αριθμ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργική Απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός 
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της προμήθειας με 
πρόχειρο διαγωνισμό. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε 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 κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη: 

− Την αριθμ.12/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

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

− Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
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θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α), 

− Την υπ’ αριθμ. αριθμ.11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
& Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ), 

− Την Π1/3306/03.11.2010 απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας. & 
Ναυτιλίας «εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο ΕΠΠ» (ΦΕΚ1780/Β/12.11.2010), 

− Την υπ’ αριθμ.4/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν οι 
Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών ΕΚΠΟΤΑ, 

− Την υπ’ αριθμ.7/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία με την οποία έγινε η 
διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ 10-6063, 15-6063, 20-6063, 25-6063, 30-
6063, 35-6063, 35-6063, 45-6063 και 70-6063 του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2014, 

− Την υπ’ αριθμ.193/2014 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου, 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την αριθμ.12/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 38.295,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 43.273,35 ευρώ για την προμήθεια φρέσκου 
παστεριωμένου γάλακτος για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για ένα (1) έτος. 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου της μελέτης. 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο του Δήμου Λαυρεωτικής την ………………….του έτους 

2014 και από ώρα ………έως ώρα ……….., ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού έως την ………. του έτους 2014 και από ώρα ……. έως ώρα……….. 

Επίσης, προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο ώστε να πρωτοκολληθούν 

μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Προσφορές που κατατέθηκαν 

εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Στο φάκελο της προσφοράς θα αναγράφονται: 

- Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα. 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

- Ο αριθμός της διακήρυξης. 

- Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

- Τα στοιχεία του αποστολέα. 

2. Το προσφερόμενο γάλα πρέπει να προσφέρει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ………. 

μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
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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. 

Κάθε προμηθευτής που παίρνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή 

αποκλεισμού, μαζί με την οικονομική προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

− Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ) 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. 

− Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

ημερομηνίας έκδοσης έξι (6) το πολύ μηνών πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από 

το οποίο να προκύπτει ότι: 

(Ι) δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση 

(ΙΙ) δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοση αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

− Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 67/2007 

(συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες). Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα επιχείρηση έχει τη μορφή νομικού προσώπου 

απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου των: 

Ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

Διαχειριστών για Ε.Π.Ε. 

Πρόεδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και των μελών του ΔΣ για Α.Ε. 

− 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 από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 

τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

− Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 

τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το 
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πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όχι μόνο τους φορείς κύριας ασφάλισης αλλά και 

τους φορείς επικουρικής ασφάλισης εργοδοτών και απασχολούμενων. Για τον έλεγχο των ανωτέρω 

στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση του προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι 

ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. 

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 ευρώ, 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 
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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. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώματα, έξοδα δημοσίευσης της 

διακήρυξης, χαρτόσημα, καθώς και οι ακόλουθες κρατήσεις: 

(α) Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% 

(β) Υπέρ ΤΑΔΚΥ 2%, (ποσοστό 1,5% στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ και ποσοστό 0,5% στο ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ).  

(γ) Υπέρ Δημοσίου 0,25%  

(δ) Υπέρ του Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου 0,30% 

(ε) Επί των κρατήσεων (γ) και (δ) οφείλεται χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% 

(στ) Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της 

συμβατικής αξίας, πλην ΦΠΑ  

(ζ) Οποιαδήποτε νέα κράτηση εμφανισθεί έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 
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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.  

12. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί με απόφαση Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στον προμηθευτή που θα γίνει η κατακύρωση θα αποσταλεί ανακοίνωση 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ. 

13. Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε η δημοπρασία υποχρεούται να αντικαταστήσει 

την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, με εγγύηση καλής εκτέλεσης, ίση προς δέκα τοις εκατό 

(10%) του συμβατικού προϋπολογισμού, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα 

πρέπει να κατατεθεί πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

14. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή 

της έδρας του νομού, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής & 

επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος. 

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. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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