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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  1 7 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 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 17 Ιουνίου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τετάρτη, ώρα 17:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 16.06.2015 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 7 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Ευφροσύνη Σίνη, Σταύρος Κρητικός, 
Ηλίας Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Μπουκουβάλας Λάμπρος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την 
επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «οργάνωση και λειτουργία της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας 
του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 128/2015 

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 Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας 

«οργάνωση και λειτουργία της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011: «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη 

συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την 

ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η 

συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της 

θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ 

όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η 

κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με 

απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να 
ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως». 

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 
21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
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παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση στις 15 Ιουνίου 2015 για την ανάδειξη 

των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή για τη διενέργεια 
του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «οργάνωση και 
λειτουργία Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής».  . 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ:12265/16.016.2015 διαβιβαστικό της 
απέστειλε το από 15.06.2015 πρακτικό κλήρωσης προκειμένου να γίνει η έγκρισή του από την 
Οικονομική Επιτροπή και η συγκρότηση της Επιτροπής. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

− Την αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

−  Το με ημερομηνία 15.06.2015 πρακτικό κλήρωσης  
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Α. Εγκρίνει το από 15.06.2015 πρακτικό κλήρωσης που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «οργάνωση και λειτουργία Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας 
Δήμου Λαυρεωτικής», το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης. 
Β. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής τους κατωτέρω υπαλλήλους του Δήμου Λαυρεωτικής: 

Τακτικά μέλη 
1. Μητρογιάννης Σπυρίδων, ΠΕ1, Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Β’, Πρόεδρος  
2. Ντελή Αικατερίνη, ΥΕ 16 – Εργατών Καθαριότητας, με βαθμό Ε’ 
3. Ειρήνη Ανδριτσάκη ΔΕ1 - Διοικητικού, με βαθμό Γ’ 

Αναπληρωματικά μέλη 
1. Γκίκας Φώτιος, ΔΕ τεχνικών – ηλεκτρονικών, με βαθμό Ε’ 
2. Κατσάρος Θεόδωρος, ΔΕ 38 - χειριστής ηλεκτρ. υπολογιστών, με βαθμό Γ’ 
3. Κύτρου Κυριακή, ΔΕ1 - Διοικητικού, με βαθμό Γ’ 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Λάμπρος Μπουκουβάλας 
μειοψήφησαν με το σκεπτικό ότι τη λειτουργία της Κατασκήνωσης πρέπει να την αναλάβει ο Δήμος και 
όχι κάποιος ιδιώτης.   
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ΘΕΜΑ: Έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών (δικαιολογητικά κατακύρωσης) που 
κατατέθηκαν από τις εταιρείες «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.» και «Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε.» 
στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων 
Αρ. Απόφ.: 129/2015 

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 επικαιροποιημένων 

δικαιολογητικών (δικαιολογητικά κατακύρωσης) που κατατέθηκαν από τις εταιρείες «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ 

Ο.Ε.» και «Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε.» στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια 

καυσίμων» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την υπ’ αριθμ.114/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του πρακτικού 

Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την αξιολόγηση 
των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν για την ομάδα Α - ΚΑΥΣΙΜΑ  στον ηλεκτρονικό διεθνή 
ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.100/18.02.2015 Διακήρυξη Δημάρχου 
Λαυρεωτικής. 

Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στις προσωρινές μειοδότριες εταιρείες «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ 
Ο.Ε.», και «ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε» προκειμένου να προσκομίσουν εκ νέου επικαιροποιημένα 
τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού (δικαιολογητικά κατακύρωσης), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε μορφή αρχείου .pdf, και σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου 
Λαυρεωτικής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών απέστειλε στην Οικονομική 
Επιτροπή προς έγκριση το ΔΥ/17.06.2015 πρακτικό για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

«Σήμερα 17 Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην έδρα του Δήμου  

Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» & 

«ΘΟΡΙΚΟΣ», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.36/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

αποτελούμενη από τους ακόλουθους: 

1. Βερβέρη Καλλιόπη, ΔΕ Διοικητικού, Πρόεδρο  

2. Καραμπάτσο Κωνσταντίνο, ΔΕ Τεχνιτών Ηλ/κων 

3. Γκιώνη Θεόδωρο, ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού 

Εκ των οποίων παρόντες ήταν και οι τρεις (3)  

συνήλθε για να ελέγξει τα κατατεθέντα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά των μειοδοτριών εταιρειών 

σχετικά με την ΟΜΑΔΑ Α – ΚΑΥΣΙΜΑ, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ:11684 και 11685/08.06.2015 

ανακοινώσεις κατακύρωσης προμήθειας- υποβολής δικαιολογητικών. 
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Η μειοδότρια εταιρεία Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ ΟΕ υπέβαλε με το υπ’ αριθμ. 12590/17.06.2015 πρωτόκολλο 

του Δήμου μας τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, τα οποία υπέβαλλε και μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 

στις 15.06.2015. 

Η μειοδότρια εταιρεία ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – ΑΝΔΡΕΟΥ Η. ΟΕ υπέβαλε με το υπ’ αριθμ. 12592/17.06.2015 

πρωτόκολλο του Δήμου μας τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, τα οποία υπέβαλλε και μέσω 

πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις 15.06.2015. 

Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι τα 

απαιτούμενα και σύννομα». 

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, 
− την υπ’ αριθμ.114/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− τις αριθμ. πρωτ:11684 και 11685/08.06.2015 ανακοινώσεις κατακύρωσης προμήθειας- υποβολής 
δικαιολογητικών, 

− το ΔΥ 17.06.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τις μειοδότριες εταιρείες: 
(1) Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ ΟΕ για την προμήθεια καυσίμων για τη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής, το ΝΠΔΔ 
«ΚΕΦΑΛΟΣ» και το ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 
(2) ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – ΑΝΔΡΕΟΥ Η. ΟΕ για την προμήθεια καυσίμων για τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Ευφροσύνη Σίνη  
 
Σταύρος Κρητικός  
 
Ηλίας Στουραΐτης 
 
Κων/νος Λεβαντής 
 
Λάμπρος Μπουκουβάλας 

 


	ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
	Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στις προσωρινές μειοδότριες εταιρείες «Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε.», και «ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε» προκειμένου να προσκομίσουν εκ νέου επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού (δικαιολογητικά κατακύρωσης), ηλεκ...

