
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Λαύριο  23/02/2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ       Αριθ. Πρωτ.: 2647 
∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Ταχ. ∆/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο            ΠΡΟΣ: 
Πληρ.: Κ. Ξέστερνου         Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Τηλέφωνο: 22923/ 20165        Αττικής 
Fax: 22920/22413          Κατεχάκη 56 - Αθήνα 
Ηλεκτρ. ∆ιεύθυνση: www.lavreotiki.gr 

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή της υπ. αριθµ.36/2017 αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε 

θέµα:«Λήψη απόφασης περί έγκρισης της προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µε χρήση της πλατφόρµας του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και των 

άρθρων 32 και 106 του Ν.4412/2016  για την προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες 

του Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής». 

 
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα ένα (1) αντίγραφο της υπ. αριθ.36/2017 απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε το αντικείµενο του θέµατος, καθώς και το αποδεικτικό 

δηµοσίευσης της ανωτέρω απόφασης, προς έλεγχο νοµιµότητας. 

Συνηµµένα: 

1.   Απόφαση υπ. αριθ.35 /2017. 

2.   Αποδεικτικό δηµοσίευσης. 

3. Το υπ. αριθ. πρωτ. 1343/01-02-2017 ∆ιαβιβαστικό της Οικονοµικής Επιτροπής  του 

∆ήµου Λαυρεωτικής.  

4.  Την  υπ. αριθµ. 7/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

 

 

 Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
             ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 
 

   
 
 

Εσωτ. ∆ιανοµή: 1. Φ. Αρχείου Γρ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
       2. Οικονοµική Υπηρεσία (Γραφείο Προµηθειών). 
 

ΑΔΑ: ΨΧΦΘΩΛ1-ΝΘ1



2 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Απόσπασµα Πρακτικού  
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

      5 η  Συνεδρίαση 
 

Ηµεροµηνία Συνεδρίασης  22.02.2017 
Ηµέρα & Ώρα Τετάρτη , 18:00 
Αριθµός Πρόσκλησης 2245/17.02.2017 
Ηµεροµηνία Επίδοσης 17.02.2017 
Αριθµός Μελών 27 
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  
1. Γκικαράκη Μαρία, Πρόεδρος 
2.  Βελετάκου Ευαγγελία 
3. Κρητικός Σταύρος 
4. Τσίκλος Παναγιώτης  
5. Συρίγος Ιωάννης  
6. Αποστολίδης Ιωάννης  
7. Αντωνίου Αναστάσιος  
8. Λουκάς ∆ηµήτριος 
9. Τριανταφυλλίδου Σοφία 
10. Στουραΐτης Ηλίας 
11. Αδάµης Ιωάννης 
12. Λεβαντής Κωνσταντίνος (αποχώρησε κατά τη διάρκεια  της συζήτησης του 9ου θεµ. Η.∆.) 
13. Πρίφτη Χαρίκλεια (αποχώρησε κατά τη διάρκεια  της συζήτησης του 1ου θεµ. Η.∆.) 
14. Παρασκευής Ιωάννης  
15. Ιατρού Σταύρος (αποχώρησε κατά τη διάρκεια  της συζήτησης του 9ου θεµ. Η.∆.) 
16. Παµφίλης Απόστολος  
17. Μαθιουδάκης Μιχαήλ 
18. Σίνη Ευφροσύνη(αποχώρησε κατά τη διάρκεια  της συζήτησης του 3ου θεµ. Η.∆.) 
Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
1.Ελ Αγιούµπ Ατάλλα, Αντιπρόεδρος 
2.Λινάρδου Σοφία, Γραµµατέας 
3.∆ράκος ∆ηµήτριος 
4.Μπουκουβάλας Λάµπρος  
5.Ρόζης Σταύρος 
6.Μακρή Αρετούσα 
7.Κατσουνάκης Κυριάκος 
8.Ιατρού Σωτήριος  
9.Κουλουβράκη Ιωάννα 

 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
5ης Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Λουκάς, έχοντας 
νόµιµα κληθεί, παρόντες και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων της, ∆.Κ. Κερατέας, κ. 
Χολέβα Κυριακή (η οποία αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 5ου θεµ. Η.∆.) και της 
Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας, ενώ  απούσα  ήταν η Πρόεδρος του Τοπικού 
Συµβουλίου της ∆.Ε. Λαυρεωτικής, κ. Σπύρου Αλίκη έχοντες άπαντες νόµιµα κληθεί, 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010, παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου 
Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών. 
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ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης της προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µε χρήση της πλατφόρµας του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και των 

άρθρων 32 και 106 του Ν.4412/2016  για την προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες του 

Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής». 

 

Αριθµός Απόφασης: 36/2017 

 

Η κ. Πρόεδρος, εισηγούµενη το 5ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, έθεσε υπόψη των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 

Σύµφωνα µε τα µε αριθµ. πρωτ: 953/23.06.2016 (Α∆ΑΜ: 16REQ004769040) και 

954/23.06.2016 (Α∆ΑΜ: 16REQ004768251) πρωτογενή αιτήµατα που υποβλήθηκαν από το 

ΝΠ∆∆ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ∆ήµου Λαυρεωτικής. 

Την υπ’ αριθµ. 51/2016 απόφαση του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ∆ήµου Λαυρεωτικής, 

σχετικά µε την διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες 

των δοµών του Νοµικού Προσώπου. 

Το αριθµ. πρωτ: 12847/02.08.2016 πρωτογενές αίτηµα που υπεβλήθη από το Αυτοτελές 

Γραφείο ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 16REQ 004912859). 

Την υπ’ αριθµ. 150/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λαυρεωτικής µε 

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 

εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του ∆ήµου Λαυρεωτικής και του Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΦΑΛΟΣ» ∆ήµου Λαυρεωτικής. 

Την υπ' αριθ. 21/2016 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Λαυρεωτικής. 

Την υπ’ αριθµ. 177/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λαυρεωτικής, µε 

την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Την υπ’ αριθµ.654/2016 απόφαση ∆ηµάρχου Λαυρεωτικής µε την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΤΟΥ ΝΠ∆∆ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 

Την υπ’ αριθµ.247/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το 

πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την αξιολόγηση των 

υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» που κατατέθηκαν στον 

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό για την ανάθεση της προµήθειας και όπου κατά της 
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ανωτέρω απόφασης δεν κατατέθηκε καµία ένσταση. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει ότι µε το υπ’αριθµ.1343/01-02-2017 έγγραφό της η 

Οικονοµική Επιτροπή διαβιβάζει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την υπ΄αριθµ. 7/2017 

απόφασή της όπου αναφέρονται τα εξής: 

Με την υπ’ αριθµ.654/2016 απόφαση ∆ηµάρχου Λαυρεωτικής µε την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΤΟΥ ΝΠ∆∆ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 

Με την υπ’ αριθµ.247/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε 

το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την αξιολόγηση των 

υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» που κατατέθηκαν στον 

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό για την ανάθεση της προµήθειας και όπου κατά της ανωτέρω 

απόφασης δεν κατατέθηκε καµία ένσταση και η  Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όρισε ως ηµεροµηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών την 25ηΙανουαρίου 2017 και 

συνέταξε το πρακτικό Νο2, το οποίο έχει ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
ΤΟΥ ΝΠ∆∆ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
Στο Λαύριο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 25 Ιανουαρίου του έτους 2017, ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης 

Προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 157/2016 απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειµένου να 

προβεί στον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά µε την 

προµήθεια του θέµατος στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό που προκηρύχθηκε µε την υπ’ 

αριθµ.654/2016 και µε αριθµ. πρωτ: 17281/19.10.2016 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου Λαυρεωτικής.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω υπάλληλοι: 

1. Λυδία Ιορδανίδου, ΠΕ1, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 

3. Μαρία ∆ρογγίτη, ∆Ε ∆ιοικητικού 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

� την υπ’ αριθµ.654/2016 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου Λαυρεωτικής,  

� την υπ’ αριθµ. 21/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, 

� το από 16.12.2016 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών 

προσφορών, 
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� την υπ’ αριθµ. 247/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το 

ανωτέρω πρακτικό, 

προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «οικονοµικές προσφορές» 

που υπέβαλλαν οι διαγωνιζόµενοι. Ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

υποφακέλων «οικονοµικές προσφορές», ορίστηκε η 25η Ιανουαρίου 2017. 

Αποσφραγίσθηκαν οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων που έγιναν δεκτοί µετά την 

αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά»: 

Α/Α Επωνυµία συµµετέχοντα Αριθµός 
προσφοράς 
συστήµατος 

1 ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

45659 

2 ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ 45624 

3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΙΑΜΟΣ 46028 

4 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 45709 

5 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ 45966 

6 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

45444 

Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, όπως αναλύονται 

κατωτέρω και συγκριτικά µε τις τιµές του προϋπολογισµού µελέτης. 

1. Παιδικός Σταθµός ∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρίου 

ΟΜΑ∆
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΑΜΑΝΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑ
ΦΥΛΛΙ∆
ΟΥ 

ΚΙΑΜΟΣ ΣΚΟΥΡΙΑ
Σ 

ΑΝΑΣΤΑ
ΣΙΑ∆ΗΣ 

ΖΟΥΜΠΟ
ΥΛΑΚΗΣ 

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ -- -- -- -- 4.450,00 -- 
Β1 ΕΙ∆Η 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Υ 

3% -- -- -- -- -- 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ ΕΙ∆Η 

-- -- -- -- 3.498,00 -- 

∆1 ΕΙ∆Η 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

-- -- -- -- -- -- 

Ε1 ΕΙ∆Η 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
Υ 

3% 2,2% -- -- -- -- 

ΣΤ1 ΕΙ∆Η 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙ
ΟΥ 

6% -- -- -- -- -- 

Ζ1 ΕΙ∆Η 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ
ΟΥ 

-- -- -- -- -- -- 
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2. Παιδικός Σταθµός ∆ηµοτικής Ενότητας Κερατέας 

ΟΜΑ∆
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΑΜΑΝΤΑ  ΤΡΙΑΝΤΑ
ΦΥΛΛΙ∆Ο

Υ 

ΚΙΑΜΟΣ ΣΚΟΥΡΙΑ
Σ 

ΑΝΑΣΤΑΣ
ΙΑ∆ΗΣ 

ΖΟΥΜΠΟ
ΥΛΑΚΗΣ 

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ -- -- -- -- 4.450,00 -- 
Β2 ΕΙ∆Η 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
3% -- -- -- -- -- 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚ
Α ΕΙ∆Η 

-- -- -- -- 3.498,00 -- 

∆2 ΕΙ∆Η 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

-- -- -- -- 7.221,75 -- 

Ε2 ΕΙ∆Η 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

3% 2,2% -- -- -- -- 

ΣΤ2 ΕΙ∆Η 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Υ 

6% -- -- -- -- -- 

Ζ2 ΕΙ∆Η 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Υ 

-- -- -- -- -- -- 

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Λαυρεωτικής 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΑΜΑΝΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦ
ΥΛΛΙ∆ΟΥ 

ΚΙΑΜΟΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙ
Α∆ΗΣ 

ΖΟΥΜΠΟΥ
ΛΑΚΗΣ 

Ζ3 ΕΙ∆Η 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

79.497,60 -- 73.866,00 68.858,40 -- 82.212,00 

 Οι ανωτέρω αναφερόµενες τιµές είναι µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης προσφορών 

προ τ ε ί ν ε ι  

την κατακύρωση της προµήθειας τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του ∆ήµου Λαυρεωτικής και των δοµών του ΝΠ∆∆ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ∆ήµου 

Λαυρεωτικής, ανά οµάδα (όπως αυτές αναφέρονται στην αριθµ. 21/2016 µελέτη της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών), ως κατωτέρω: 

1. Παιδικός Σταθµός ∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρίου 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 
4.450,00 €, πλέον ΦΠΑ 

Β1 ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 3% στο τιµολόγιο της 
µελέτης 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 
3.498,00 €, πλέον ΦΠΑ 

∆1 ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ --- 

Ε1 ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 3% στο τιµολόγιο της 
µελέτης 

ΣΤ1 ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 6% στο τιµολόγιο της 
µελέτης 

Ζ1 ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ --- 

 

2. Παιδικός Σταθµός ∆ηµοτικής Ενότητας Κερατέας 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
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Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 
4.450,00 €, πλέον ΦΠΑ 

Β2 ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 3% στο τιµολόγιο της 
µελέτης 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 
3.498,00 €, πλέον ΦΠΑ 

∆2 ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 
7.221,75 €, πλέον ΦΠΑ 

Ε2 ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 3% στο τιµολόγιο της 
µελέτης 

ΣΤ2 ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 6% στο τιµολόγιο της 
µελέτης 

Ζ2 ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ --- 

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Λαυρεωτικής 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Ζ3 ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, στο ποσό των 68.858,40 €, πλέον 
ΦΠΑ 

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

οποίο και υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα και  διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονοµική 

Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονοµικών προσφορών», η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το πρακτικό Νο3, το οποίο έχει ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ 
ΤΟΥ ΝΠ∆∆ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
Στο Λαύριο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 25 Ιανουαρίου του έτους 2017, ηµέρα  Τετάρτη και ώρα 15:00 

συνήλθε η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ 

αριθµ. 157/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, 

προκειµένου να γνωµοδοτήσει σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας τροφίµων των οµάδων ∆1, Ζ1, Ζ2 της 

αριθµ. 21/2016 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω υπάλληλοι: 

1. Λυδία Ιορδανίδου, ΠΕ1, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 

3. Μαρία ∆ρογγίτη, ∆Ε ∆ιοικητικού 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών που κατατέθηκαν 

στον ανοικτό διαγωνισµό, ο οποίος προκηρύχθηκε µε την αριθµ.654/2016 απόφαση 

∆ηµάρχου Λαυρεωτικής, σχετικά µε την προµήθεια του θέµατος, η Επιτροπή διεπίστωσε ότι: 

Για την οµάδα ∆1 «είδη αρτοποιείου» για τους Παιδικούς Σταθµούς ∆Ε Λαυρεωτικής, δεν 

κατατέθηκε προσφορά. 
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Για την οµάδα τροφίµων Ζ1 «είδη παντοπωλείου» για τους Παιδικούς Σταθµούς ∆Ε 

Λαυρεωτικής, η µοναδική προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΕΣ απορρίφθηκε στο στάδιο της αξιολόγησης των «δικαιολογητικών 

συµµετοχής – τεχνικών προσφορών». 

Για την οµάδα τροφίµων Ζ2 «είδη παντοπωλείου» για τους Παιδικούς Σταθµούς ∆Ε 

Κερατέας, η µοναδική προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΕΣ απορρίφθηκε στο στάδιο της αξιολόγησης των «δικαιολογητικών 

συµµετοχής – τεχνικών προσφορών». 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 «….Η διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες 

συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 

περιπτώσεις: 

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή 

αίτηση συµµετοχής είτε καµία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής δεν 

είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης και 

µε την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή µετά από αίτηµά της…» 

Λόγω του συνολικού ύψους του προϋπολογισµού της µελέτης (198.153,58 ευρώ), αλλά 

και των επιµέρους προϋπολογισµών των οµάδων ∆1, Ζ1 & Ζ2 (28.840,65 ευρώ), για την 

προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης δεν απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της 

ΕΑΑ∆ΗΣΥ. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 «…Η αναθέτουσα 

αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, 

παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε 

φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της ή την προσφυγή στη 

διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών…» 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού αφού έλαβε υπόψη: 

� την υπ’ αριθµ.654/2016 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου Λαυρεωτικής,  

� την υπ’ αριθµ. 21/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, 

� το από 16.12.2016 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών 

προσφορών, 

� την υπ’ αριθµ. 247/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το 

ανωτέρω πρακτικό, 

� το πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών 
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� το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε προσφορά για την οµάδα ∆1, ενώ οι υποβληθείσες 

προσφορές για τις οµάδες Ζ1 & Ζ2 απορρίφθηκαν 

� τις διατάξεις των άρθρων 32 και 106 του Ν.4412/2016 

π ρ ο τ ε ί ν ε ι  

την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάδειξη προµηθευτών για τις 

οµάδες τροφίµων ∆1, Ζ1 και Ζ2 της αριθµ.21/2016 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών. 

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

οποίο και υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα και  διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονοµική 

Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µε την ως άνω απόφαση της,  εγκρίνει α)στο σύνολό του το 

πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την αξιολόγηση των 

φακέλων «Οικονοµική Προσφορά» που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό, 

ο οποίος προκηρύχθηκε µε την υπ’ αριθµ. 654/2016 απόφαση ∆ηµάρχου Λαυρεωτικής και 

αφορά την ανάθεση της προµήθειας ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ∆ΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 

(β)κατακυρώνει ως ανάδοχους της προµήθειας τους κατωτέρω προµηθευτές ανά οµάδα 

τροφίµων: 

1. Παιδικός Σταθµός ∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρίου 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 
4.450,00 €, πλέον ΦΠΑ 

Β1 ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 3% στο τιµολόγιο της 
µελέτης 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 
3.498,00 €, πλέον ΦΠΑ 

∆1 ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ --- 

Ε1 ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 3% στο τιµολόγιο της 
µελέτης 

ΣΤ1 ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 6% στο τιµολόγιο της 
µελέτης 

Ζ1 ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ --- 

 

2. Παιδικός Σταθµός ∆ηµοτικής Ενότητας Κερατέας 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 
4.450,00 €, πλέον ΦΠΑ 

Β2 ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 3% στο τιµολόγιο της 
µελέτης 
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Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 
3.498,00 €, πλέον ΦΠΑ 

∆2 ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 
7.221,75 €, πλέον ΦΠΑ 

Ε2 ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 3% στο τιµολόγιο της 
µελέτης 

ΣΤ2 ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 6% στο τιµολόγιο της 
µελέτης 

Ζ2 ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ --- 
 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Λαυρεωτικής 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Ζ3 ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, στο ποσό των 68.858,40 €, πλέον 
ΦΠΑ 

 

(γ) κηρύσσει άγονο το διαγωνισµό για τις οµάδες τροφίµων: ∆1 (είδη αρτοποιείου) της δοµής 

«Παιδικοί Σταθµοί ∆Ε Λαυρεωτικής», Ζ1 (είδη παντοπωλείου) της δοµής «Παιδικοί Σταθµοί 

∆Ε Λαυρεωτικής», Ζ2 (είδη παντοπωλείου) «Παιδικοί Σταθµοί ∆Ε Κερατέας». 

Ακολούθως, η Πρόεδρος ανέφερε ότι, η Οικονοµική Επιτροπή διαβιβάζει την ανωτέρω  

απόφαση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λαυρεωτικής, προκειµένου να εγκρίνει την προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µε χρήση της πλατφόρµας 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και των άρθρων 

32 και 106 του Ν.4412/2016 για τις οµάδες τροφίµων: ∆1 (είδη αρτοποιείου) της δοµής 

«Παιδικοί Σταθµοί ∆Ε Λαυρεωτικής», Ζ1 (είδη παντοπωλείου) της δοµής «Παιδικοί Σταθµοί 

∆Ε Λαυρεωτικής», Ζ2 (είδη παντοπωλείου) «Παιδικοί Σταθµοί ∆Ε Κερατέας. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να ψηφίσει σχετικά. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

Αφού έλαβε υπ’ όψιν: 

• Την εισήγηση της κ. Προέδρου. 

• Τις διατάξεις των Ν.3463/2006,3852/2010 και 4412/2016. 

• Τα πρακτικά Νο 2 και Νο 3 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

• Το υπ. αριθ. πρωτ. 1343/01-02-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

του ∆ήµου Λαυρεωτικής µε την υπ’αριθµ.7/2017 απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής  

 

και µετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως 

καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση µε χρήση της πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και των άρθρων 32 και 106 του Ν.4412/2016 για τις οµάδες 

τροφίµων ∆1 (είδη αρτοποιείου) της δοµής «Παιδικοί Σταθµοί ∆Ε Λαυρεωτικής», Ζ1 

(είδη παντοπωλείου) της δοµής «Παιδικοί Σταθµοί ∆Ε Λαυρεωτικής», Ζ2 (είδη 

παντοπωλείου) «Παιδικοί Σταθµοί ∆Ε Κερατέας».  

 

Αναθέτει τα περαιτέρω στο ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Λουκά. 

 

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθµό απόφασης 36/2017 

και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

   ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ  
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