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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  1 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 13 Ιανουαρίου 2020 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 17:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 09.01.2020 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 6 

Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ασπασία Αργεντίνη,  Χαράλαμπος Ζαγουρής, 

Παναγιώτης Τσίκλος (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Ηλία Στουραΐτη), Γεώργιος 

Αδάμής (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Κωνσταντίνου Λεβαντή), Σταύρος 

Κρητικός  

Απόντα μέλη  : 1 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Πάγια εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 1/2020 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «πάγιας 

εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής» γνώρισε στα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις υπηρεσιακές 

ανάγκες του Δήμου στον τομέα εκπροσώπησης αυτού ενώπιον όλων των δικαστηρίων της χώρας, 

πρέπει να δοθεί σχετική πάγια εντολή και εξουσιοδότηση στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου να 

παρίσταται και να υποστηρίζει τις απόψεις του Δήμου, εκπροσωπώντας τον. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  
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Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό Σύμβουλο του 

Δήμου Λαυρεωτικής επί πάγια αντιμισθία, δικηγόρο παρ’ αρείω Πάγω, (ΑΜ ΔΣΑ 7179), κάτοικο 

Λαυρίου Αττικής, όπως:  

(α) εκπροσωπεί το Δήμαρχο και το Δήμο Λαυρεωτικής, παριστάμενος ενώπιον πάντων των Πολιτικών, 

Ποινικών ή και Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του 

Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δικαστικές 

υποθέσεις του Δήμου Λαυρεωτικής και για την υποστήριξη των δικαιωμάτων και συμφερόντων του 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2020. 

(β) εκπροσωπεί το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κο Δημήτριο Λουκά του 

Ευαγγέλου, ενώπιον οποιουδήποτε συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής για την υπογραφή 

συμβολαίων ή άλλων πράξεων οποιασδήποτε μορφής και περιεχομένου. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 

Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2020 

Αρ. Απόφ.: 2/2020 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «συγκρότησης 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2020» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 

αριθμ. πρωτ: 262/09.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική 

Επιτροπή διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη 

διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, 

από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.  

Παράλληλα κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξ. Κλ. Προλ. Ελ. VII Τμ. 138/2014, 

191, 75/2013 κ.ά.) η Οικονομική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υποκαθιστά ένα 

ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, ασκώντας η ίδια τις 

αρμοδιότητες της τελευταίας, διότι κατ΄ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή, 

θα ασκούσε ταυτόχρονα τόσο γνωμοδοτική όσο και αποφασιστική αρμοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2020 βάσει των οριζόμενων 

στο άρθρο 221 αυτού.  
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 Στην παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 και 

ισχύει ορίζεται ότι: 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα 

αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη 

των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη 

ματαίωση της διαδικασίας, 

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως 

επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της 

έκπτωσης του αναδόχου και 

 Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση 

για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν 

αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα 

συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν 

ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.»  

 Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.» 

 Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη 

λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως 

άνω νόμου.» 

 Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται 

ότι «Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες 

αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)»  

Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά από 

κλήρωση.  
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Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την 

περ. ε της παρ. 49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και 

αξιολόγησης προσφορών είναι τριμελής ή πενταμελής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών  για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/16. 

Η διάρκεια της Επιτροπής θα είναι ετήσια. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα 

έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους 2020, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.  

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, 

 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, 

 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

 Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, 

τη ματαίωση της διαδικασίας, 

 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

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

αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης 

Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2020, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες της, τον αριθμό και τις 

ιδιότητες των μελών της, τη λειτουργία και τη διάρκεια της.  

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

− Την αριθμ. πρωτ: 262/09.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2020, ως κατωτέρω: 
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Τακτικά Μέλη 

1. Γαϊτανιώ Τ. Μαργαρίτη, ΠΕ Οικονομικού 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Φώτιος Γκίκας, Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού 

2. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Νικόλαος Μαργαρίτης, ΔΕ1 Διοικητικού 

Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω: 

− Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, 

− Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

− Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

− Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, 

− Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

− Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των 

εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, 

− Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Οι διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα 

ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 

Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 

Αρ. Απόφ.: 3/2020 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «συγκρότησης 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 263/09.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην 

οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική 
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Επιτροπή διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη 

διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, 

από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.  

Παράλληλα κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξ. Κλ. Προλ. Ελ. VII Τμ. 138/2014, 

191, 75/2013 κ.ά.) η Οικονομική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υποκαθιστά ένα 

ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, ασκώντας η ίδια τις 

αρμοδιότητες της τελευταίας, διότι κατ΄ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή, 

θα ασκούσε ταυτόχρονα τόσο γνωμοδοτική όσο και αποφασιστική αρμοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2020 βάσει των οριζόμενων 

στο άρθρο 221 αυτού.  

 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του άρθρου 107 του Ν. 

4497/17: 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα 

αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη 

των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη 

ματαίωση της διαδικασίας, 

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως 

επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της 

έκπτωσης του αναδόχου και 

 Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση 

για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν 

αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα 
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συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν 

ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.»  

 Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων 

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.» 

 Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη 

λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως 

άνω νόμου.» 

 Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται 

ότι «Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες 

αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226).»  

Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά από 

κλήρωση.  

Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την 

περ. ε της παρ. 49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και 

αξιολόγησης προσφορών είναι τριμελής ή πενταμελής. 

Κατόπιν, των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν.4412/16, αποτελούμενη από 

τους:  

Η διάρκεια της Επιτροπής θα είναι ετήσια. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα 

έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους 2020, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.  

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών,  

 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, 

 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

 Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, 

τη ματαίωση της διαδικασίας, 

 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
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αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης 

Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες της, 

τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, τη λειτουργία και τη διάρκεια της.  

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

− Την αριθμ. πρωτ: 263/09.01.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020, ως κατωτέρω: 

Τακτικά Μέλη 

1. Δημήτριος Πανάγιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ  

2. Αντωνία Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Καλλιόπη Βερβέρη, ΔΕ Διοικητικού 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Βασιλική Λιάγκη, ΠΕ Διοικητικού 

2. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, ΔΕ1 Διοικητικού 

3. Θεόδωρος Αδαμόπουλος, ΔΕ Διοικητικού 

Β. Ορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως κατωτέρω: 

− Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών,  

− Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

− Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

− Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, 

− Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

− Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των 

εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, 

− Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 
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Γ. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Οι διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα 

ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας του 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά την επιλογή αναδόχου της προμήθειας και 

τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λαυρεωτικής 

Αρ. Απόφ.: 4/2020 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης των πρακτικών Νο1 και 

Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά την επιλογή 

αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του 

Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την υπ’ αρ.  64/2018 (ΑΔΑ: 671ΒΩΛ1-ΟΛ8)  απόφαση Δ.Σ Λαυρεωτικής σχετικά με την έγκριση 

για την υποβολή πρότασης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

− Την υπ’ αρ. πρωτ. 76280/19-12-2018 απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: Ω3ΖΟ465ΧΘ7-ΕΗ9) της Πράξης 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»  προϋπολογισμού 318.990,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

− Το αριθμ. πρωτ: 21087/15.11.2019 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

σχετικά με τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της 

προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου 

Λαυρεωτικής, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ005862776 

− Την υπ’ αριθμ.2/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών για το έτος 2019 

− Την υπ’ αριθμ.151/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 318.990,00  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

− Την υπ’ αριθμ.963/2019 απόφαση Δημάρχου με θέμα «Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς 

Υποχρέωσης για την εκτέλεση της ‘’προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

παιδικών χαρών του Δήμου Λαυρεωτικής’’» (ΑΔΑ: ΨΛΗΜΩΛ1-Κ0Η) 

− Την υπ’ αριθμ. Α-1040/2019 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΒΙ1ΩΛ1-60Β) 

− Την υπ’ αριθμ.975/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α συστήματος: 82194) 
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Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι προκήρυξη 

της  σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 21 Νοεμβρίου 2019 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολόκληρη η διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ στις 21 Νοεμβρίου 2019 με ΑΔΑΜ: 19PROC005888541 και η προκήρυξη αναρτήθηκε με 

ΑΔΑΜ: 19PROC005888437.  Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 

6Υ0ΥΩΛ1-8ΡΒ)  και στις εφημερίδες «ΕΒΔΟΜΗ», «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Επίσης, τα τεύχη του 

διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 23 Δεκεμβρίου 2019, ενώ 

ημερομηνία αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 24245/27.12.2019 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίστηκε η 31 

Δεκεμβρίου 2019. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό Νο1, σχετικά με την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, το οποίο διαβίβασε προς την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Λαυρεωτικής, με το αριθμ. πρωτ: 154/08.01.2020 έγγραφό της, μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ και το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 08 Ιανουαρίου  του έτους 2020, ημέρα  Τετάρτη  και 

ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.2/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.975/2019 και με αριθμ. πρωτ: 21331/21.11.2019 

Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής  

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

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1  Διοικητικού  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.975/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 151/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει 

τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

http://www.lavreotiki.gr/
http://www.lavreotiki.gr/
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Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με α/α 

82194 

και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

14:00. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - 

τεχνικές προσφορές» είχε οριστεί η 31 Δεκεμβρίου  2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα 

με τη διακήρυξη του διαγωνισμού θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους 

συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων τους. 

Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό και με τη σειρά που 

αναφέρονται ακολούθως, ηλεκτρονικές προσφορές από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς: 

 
Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς 

συστήματος 
1 ΑΦΟΙ Χ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 160521 

2 ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 160556 

3 ΚΟΜΠΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ DESIGN 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 159706 

4 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 158029 

5 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 157724 

6 Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 160439 

 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΟΜΠΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 

DESIGN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ,  ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε και Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε  

δεν κατέθεσαν  

1. στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής τα δικαιολογητικά τους εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών τους, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης και την αρ. 56902/2015 (1924/Β/2.6.2017) 

απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ». 

2. ηλεκτρονικά: Ε.Ε..Ε.Σ, Εγγύηση Συμμετοχής και Αντίγραφο Δελτίου αποστολής  των 

κατατεθειμένων δειγμάτων.  

Επομένως οι  προσφορές τους δεν γίνονται δεκτές και δεν μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού. 
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Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες κατέθεσαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης 

και την αρ. 56902/2015 (1924/Β/2.6.2017) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής τα 

δικαιολογητικά τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των ηλεκτρονικών προσφορών τους και έλαβαν τους ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμ. πρωτ. φακέλου 
δικαιολογητικών 

1 ΑΦΟΙ Χ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 24187/24.12.2019 

2 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

24170/24.12.2019 

3  ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 23448/18.12.2019 

Ο οικονομικός φορέας ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ενώ κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου δείγματα δεν 

κατέθεσε ηλεκτρονική προσφορά, επομένως η προσφορά του δεν γίνεται δεκτή και δεν μπορεί να 

προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 

Προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στη σωστή αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής των 

συμμετεχόντων, επικοινώνησε με τους εκδότες των  εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν, όπου 

και διαπίστωσε την εγκυρότητά  τους. 

Στη συνέχεια κατά τον έλεγχο των υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε  τα κατωτέρω: 

1. Η προσφορά του οικονομικού φορέα ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΟΙ Χ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε:  

 Στα δικαιολογητικά συμμετοχής: είναι πλήρης. 

Έχει κατατεθεί  δήλωση ότι  σε περίπτωση αναλήψεως της σύμβασης και πριν την υπογραφή της θα 

συστήσουν νόμιμη Κοινοπραξία.  Επίσης ορίζεται  ως χρήστης που θα υποβάλει την προσφορά στο 

ΕΣΗΔΗΣ  η εταιρεία  «ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

 Στην Τεχνική Προσφορά και στα δείγματα: είναι πλήρης.  

Επομένως η προσφορά του γίνεται δεκτή και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

2. Η προσφορά του οικονομικού φορέα ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Στα δικαιολογητικά συμμετοχής:  είναι πλήρης. 

 Στην Τεχνική Προσφορά: κατά την απαίτηση της Διακήρυξης, επί ποινή αποκλεισμού, άρθρο 

2.4.3.2 και συγκεκριμένα στο υπ’ αρ. 3 «..Λεπτομερή περιγραφή στα ελληνικά, συνοδευόμενη από 

προσπέκτους (φωτορεαλιστικά σχέδια & φωτογραφικό υλικό) που θα επαληθεύουν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους..»,  δεν έχει καταθέσει φωτογραφικό υλικό των 

προσφερόμενων οργάνων. 

 Στα απαιτούμενα δείγματα κατά την υπ’ αρ. 151/2019 μελέτη και συγκεκριμένα:  
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στα υπ’ αρ. 4. Τμήμα ορθοστάτη λακαρισμένου γαλβανισμένου διατομής 95x95mm  και  

στο υπ’αρ. 5. Τμήμα ορθοστάτη λακαρισμένου γαλβανισμένου κυκλικής διατομής Ø114mm, 

τα  κατατεθειμένα δείγματα δεν πληρούν τις προδιαγραφές εφόσον δεν είναι λακαρισμένα (είναι 

άβαφα). 

στο υπ’ αρ. 8, Δείγμα πατήματος με επιφάνεια αντιολισθητικού καουτσούκ,  το κατατεθειμένο 

δείγμα είναι τμήμα πάνελ και όχι δείγμα πατήματος. 

Επομένως η προσφορά του δεν γίνεται δεκτή και δεν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο 

του διαγωνισμού. 

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 18 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα 

όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας  

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

Ακολούθως, με το υπ’ αριθμ. 189/08.01.2020 έγγραφο της Επιτροπής, το οποίο 

κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ως ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 9 Ιανουαρίου 

2020. 

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνέταξε το με 

ημερομηνία 09.01.2020 πρακτικό Νο2, το οποίο απέστειλε προς την Οικονομική Επιτροπή, μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 237/09.01.2020 διαβιβαστικό έγγραφό της και σας 

θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 09 Ιανουαρίου  του έτους 2020, ημέρα  Πέμπτη  και 

ώρα 11:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.2/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  

προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.975/2019 και με αριθμ. πρωτ: 21331/21.11.2019 

Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής  

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

1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση, ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, πρόεδρος της Επιτροπής 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
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2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

3. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1  Διοικητικού  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.975/2019 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 151/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει 

τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα κατωτέρω: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με α/α 

82194 

και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

14:00. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - 

τεχνικές προσφορές» είχε οριστεί η 31 Δεκεμβρίου  2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η Επιτροπή συνέταξε το από 08.01.2020 πρακτικό Νο1, το οποίο 

διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 154/08.01.2020 διαβιβαστικό έγγραφο, 

καθώς σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 18 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017 εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα 

όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας. 

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» ορίστηκε η 

9η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 189/08.01.2020 έγγραφο της 

Επιτροπής, το οποίο απεστάλη προς όλους τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς. 

Αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των Οικονομικών Φορέων ανεξάρτητα αν  έγιναν 

δεκτοί ή όχι μετά την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 

προσφορά». 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των παρακάτω οικονομικών απέδωσε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: Οι οικονομικοί φορείς: 

• ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝ. ΤΕΧ. ΕΜΠ. ΒΙΟΜ. ΤΟΥΡ. ΛΑΤ. ΚΑΙ ΚΤΗΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  

• ΚΟΜΠΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ DESIGN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ,   

• ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε  

• Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε 

• ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

• ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

απορρίφθηκαν  κατά το 1ο  Στάδιο. 

Η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα  ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΟΙ Χ 

ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε  απέδωσε το εξής αποτέλεσμα :  

249.531,53 € + (ΦΠΑ 24%) 59.887,57 =  309.419,10  € 

Κατόπιν των ανωτέρω,  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 
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Εισηγείται 

την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΑΦΟΙ Χ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ως προσωρινού μειοδότη 

με προσφορά ποσού 249.531,53 € χωρίς  ΦΠΑ 24%.   

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.  

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

− τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

− την υπ’ αριθμ.975/2019 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τα παραρτήματα αυτής, 

− το με ημερομηνία 08.01.2020 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης των υποφακέλων «δικαιολογητικά 

συμμετοχής – τεχνική προσφορά», 

− το με ημερομηνία 09.01.2020 πρακτικό Νο2 αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομική 

προσφορά», 

− κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

(α) Εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 08.01.2020 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 

προσφορά». 

(β) Κάνει δεκτή την προσφορά του Οικονομικού Φορέα: ‘’ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΟΙ Χ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’. 

Απορρίπτει τις προσφορές των Οικονομικών Φορέων:  

1. ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝ. ΤΕΧ. ΕΜΠ. ΒΙΟΜ. ΤΟΥΡ. ΛΑΤ. ΚΑΙ ΚΤΗΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  

2. ΚΟΜΠΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ DESIGN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ,   

3. ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε  

4. Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε 

5. ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

6. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(γ) Εγκρίνει στο σύνολό του το με ημερομηνία 09.01.2020 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «οικονομική προσφορά». 
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(δ) Κατακυρώνει ως προσωρινό μειοδότη της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, τον Οικονομικό Φορέα ‘’ΕΝΩΣΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΟΙ Χ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.’’,  με προσφορά 

ποσού 249.531,53 €, πλέον  ΦΠΑ 24%.   

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ: 24479/30.12.2019 αίτηση των 

συμβασιούχων ΙΔΟΧ από κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

Αρ. Απόφ.: 5/2020 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης περί «έκδοσης απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ: 24479/30.12.2019 αίτηση 

των συμβασιούχων ΙΔΟΧ από κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την 

ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που 

προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 

αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

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

ψηφίσουν σχετικά με τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια 

διάταξη, καθώς ως ημερομηνία εκδίκασης του αιτήματος προσωρινής διαταγής ορίστηκε η 16 

Ιανουαρίου 2020. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο 

θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

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

πρωτ:323/10.01.2020 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα 

ακόλουθα:  

     «Με αριθ. πρωτ. 24479/30-12-2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η  αίτηση των  Βασιλικής Μπαϊζάνου, 

Σουμέλας Τσανακτσή, Εμμανουέλας Σταφανιδάκη και Πολυξένης Καφφετζή,   συμβασιούχων   ενώπιον 

του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αίτημα  εκδόσεως προσωρινής διαταγής,  το οποίο  

εκδικάζεται, μετά από αναβολή,  την 16/1/2020  και  με την οποίαν αίτηση Ασφαλ. Μέτρων αιτούνται 

να ρυθμισθεί προσωρινά η εργασιακή τους σχέση με το Δήμο  και να υποχρεωθεί να τους απασχολεί 

προσωρινά έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επι της κυρίας αγωγής, με την ειδικότητα και τις 

αποδοχές πού ίσχυαν πριν από τη λήξη της απασχόλησής τους  κλπ, με απειλή 300 ευρώ ημερησίως 

για τη μη συμμόρφωση.  
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     Κατόπιν αυτών παρακαλώ όπως εγκαίρως, να μου χορηγηθεί  η άποψη επί του αιτήματος, κατά το 

συμφέρον, ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες της Υπηρεσίας  και μάρτυρα που μπορεί να 

υποστηρίξει την τυχόν άποψη του Δήμου. 

Επομένως,  παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει την απαιτούμενη απόφαση για τη στάση 

και παράσταση επι της ως άνω αίτησης.» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19) και ισχύει: 

«1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας 

του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

…….. 

ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη 

απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για 

απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 

μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό 

ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, 

ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που 

αφορά τον προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του 

δήμου. 

ιγ) …………………., ιδ) …………………, ιε) ……………….., ιζ) ………………… 

ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς 

και για την παραίτηση από αυτά.….. 

2. Για τις περιπτώσεις ιζ', ιη', ιθ' της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από 

γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η 

παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του 

αντικειμένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ' της προηγούμενης 

παραγράφου». 

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

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:  

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

− την αριθμ. πρωτ: 24479/30.12.2019 αίτηση των Βασιλικής Μπαϊζάνου και λοιπών  τριών (3) 

συμβασιούχων ΙΔΟΧ από κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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− την αριθμ. πρωτ:323/10.01.2020 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

α) να αρνηθεί ο Δήμος Λαυρεωτικής το αίτημα των Βασιλικής Μπαϊζάνου και λοιπών  τριών (3) 

συμβασιούχων ΙΔΟΧ από κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, με την οποία ζητούν να ρυθμισθεί προσωρινά η εργασιακή τους σχέση με το Δήμο  και να 

υποχρεωθεί να τους απασχολεί προσωρινά έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επι της κυρίας 

αγωγής, με την ειδικότητα και τις αποδοχές πού ίσχυαν πριν από τη λήξη της απασχόλησής τους  κλπ, 

με απειλή 300 ευρώ ημερησίως για τη μη συμμόρφωση.  

β) την εξουσιοδότηση και την παροχή πληρεξουσιότητας στον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό 

Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής επί πάγια αντιμισθία, δικηγόρο παρ’ αρείω Πάγω, (ΑΜ ΔΣΑ 7179), 

κάτοικο Λαυρίου Αττικής, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 16ης Ιανουαρίου 2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση συζήτησης, 

καθώς και κατά την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, για την αντίκρουση της από 

16.12.2019 αίτησης, ενεργώντας εν γένει για την υποστήριξη των νομίμων συμφερόντων του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 23.12.2019 αγωγή της εταιρείας ‘’ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ’’ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών 

Αρ. Απόφ.: 6/2020 

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

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης απόφασης 

σχετικά με την από 23.12.2019 αγωγή της εταιρείας ‘’ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ’’ ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις 30 Δεκεμβρίου 2019 και με αριθμ. πρωτ: 24549/30.12.2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας 

η από 23.12.2019 αγωγή (ΓΑΚ: 103047/2019, ΕΑΚ:3519/2019) που άσκησε η εταιρεία ‘’ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ’’, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητά την καταβολή ποσού 

9.523,20 ευρώ, νομιμοτόκως, το οποίο αφορά την τοποθέτηση δύο (2) χημικών τουαλετών στο χώρο 

του Ορυκτολογικού Μουσείου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου για το χρονικό διάστημα 

από 01.01.2014 έως 31.12.2017.  

Στο υπ’ αριθμ. πρωτ: 62/03.01.2020 έγγραφο που απέστειλε ο Νομικός Σύμβουλος του 

Δήμου, αναφέρονται τα ακόλουθα: «Με αριθ. πρωτ. 24549/30-12-2020 κοινοποιήθηκε η από 

23/12/2019 τακτική αγωγή αποζημιώσεως της ανωτέρω εταιρείας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Αθηνών  (ΓΑΚ 103047/2019), η οποία στρέφεται  κατά του Δήμου και με την οποία αιτείται την 

καταβολή  νομιμοτόκως ποσού συνολικού 9.523,20 ευρώ, για διάθεση, μεταφορά, τοποθέτηση και 

καθαρισμό δύο (2) χημικών τουαλετών για την κάλυψη των αναγκών του Ορυκτολογικού Μουσείου 

Αγίου Κων/νου για την περίοδο 1/1/2014 έως 31/12/2017, βάσει προφορικής συμφωνίας.   
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      Επειδή από τα στοιχεία που παραθέτει η ενάγουσα  στην αγωγή της, επικαλείται προφορική 

συμφωνία (μετά τη λήξη της απ’ ευθείας ανάθεσης την 31/12/2013) στην συνέχιση διάθεσης κλπ των 

δύο ως άνω χημικών τουαλετών, απαιτείται  να μου παρασχεθεί ενημέρωση  εγκαίρως, αλλά και 

στοιχεία  αντικρούσεως, ώστε  να μπορέσω  να  χειρισθώ την  υπόθεση  προς όφελος  του  Δήμου.  

     Για την περίπτωση τυχόν παραστάσεως και αντικρούσεως της ως άνω αγωγής, γνωστοποιώ ότι:  

        ...Μετα τις τροποποιήσεις  του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 1/1/2016, για την εκδίκαση της 

εν λόγω αγωγής, δεν προβλέπεται προφορική διαδικασία στο ακροατήριο (εξέταση μαρτύρων κλπ), 

ούτε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής εκδικάσεως της υποθέσεως , αλλ’ αντιθέτως 

υφίσταται υποχρέωση καταθέσεως φακέλλου με προτάσεις και στοιχεία, εντός προθεσμίας 100 

ημερών από της καταθέσεως στο δικαστήριο της αγωγής.  

Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση   μέχρι 2/4/2020, αφού η αγωγή κατατέθηκε στις 24/12/2019.  

     Κατόπιν αυτών, για την ως άνω περίπτωση αντιδικίας, παρακαλώ όπως εγκαίρως (και πάντως το 

αργότερο μέχρι 29/2/2020, ώστε να προλάβω να συντάξω προτάσεις και να εξετασθούν οι μάρτυρες 

με την προβλεπόμενη διαδικασία), να μου χορηγήσετε τα υπάρχοντα στοιχεία για την αντίκρουση της 

αγωγής  (άποψη επι της αγωγής  της Υπηρεσίας,  μάρτυρα που μπορεί να υποστηρίξει την τυχόν 

αντίκρουση του Δήμου κοκ).» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την υπ’ 

αριθμ.465/2013 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής είχε ανατεθεί στην ενάγουσα εταιρεία η 

τοποθέτηση χημικών τουαλετών σε διάφορα σημεία του Δήμου, μεταξύ των οποίων και δύο (2) 

τεμάχια στο Ορυκτολογικό Μουσείο της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 

2013. 

Εν συνεχεία, με την υπ’ αριθμ.176/2014 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής έγινε στην ως άνω 

ενάγουσα εταιρεία η ανάθεση της υπηρεσίας «διάθεση, μεταφορά, τοποθέτηση καθαρισμός χημικών 

τουαλετών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής», η οποία αφορά τοποθέτηση 

χημικών τουαλετών σε διάφορα σημεία του Δήμου (μη συμπεριλαμβανομένου του Ορυκτολογικού 

Μουσείου), έναντι του ποσού 3.800,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για διάστημα  

δυόμιση (2 1/2)  μηνών. 

Επίσης, με την υπ’ αριθμ.386/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής έγινε η ανάθεση της 

υπηρεσίας «διάθεση, μεταφορά, τοποθέτηση καθαρισμός χημικών τουαλετών για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής», σε άλλη εταιρεία (Γλάρος, οικολογικά συστήματα, Α.Φ. Δραγώνας 

ΕΠΕ), η οποία αφορά τοποθέτηση χημικών τουαλετών σε διάφορα σημεία του Δήμου, μεταξύ των 

οποίων και το Ορυκτολογικό Μουσείο Αγίου Κωνσταντίνου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο η ενάγουσα εταιρεία 

αναφέρεται στην αγωγή της, υπήρξε συνεργασία μεταξύ αυτής και του Δήμου Λαυρεωτικής, βάσει 

της προβλεπόμενης διαδικασίας (απ’ ευθείας ανάθεση με την υπ’ αριθμ.176/2014 απόφαση 

Δημάρχου) οπότε δεν τίθεται θέμα προφορικής συμφωνίας για εξυπηρέτηση αναγκών σε άλλα 
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σημεία πλην των αναφερομένων στην ως άνω απόφαση Δημάρχου. Ενώ για το διάστημα από 

12.07.2016 έως 12.01.2017 είχε γίνει η ανάθεση τοποθέτησης μίας (1) χημικής τουαλέτας σε άλλη 

εταιρεία, σύμφωνα με την με την υπ’ αριθμ.386/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1, περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, «Η οικονομική 

επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες:…. ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων 

μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά…». 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.2 του ιδίου άρθρου «…Για τις περιπτώσεις ιζ', ιη', ιθ' της 

προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η 

ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης….» 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να κατατεθούν προτάσεις για την αντίκρουση 

της από 23.12.2019 αγωγής (ΓΑΚ 103047/2019) της εταιρείας ‘’ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ’’ και 

κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 παρ. 1 

Ν. 4623/2019 και ισχύει 

− τις υπ’ αριθμ.176/2014 και 386/2016 αποφάσεις Δημάρχου Λαυρεωτικής 

− την από 23.12.2019 αγωγή (ΓΑΚ 103047/2019) της εταιρείας ‘’ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΠΕ’’ 

− την αριθμ. πρωτ: 62/03.01.2020 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα  

ο Δήμος Λαυρεωτικής να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών για την 

αντίκρουση της από 23 Δεκεμβρίου 2019 αγωγής (ΓΑΚ: 103047/2019, ΕΑΚ: 3519/2019) της εταιρείας 

‘’ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ’’ με την οποία ζητά να υποχρεωθεί ο Δήμος να καταβάλει στην 

ενάγουσα ποσό 9.523,20 ευρώ, νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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