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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 2 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  09 Αυγούστου 2016  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 09 Αυγούστου 2016 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 14:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 04.08.2016 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Δράκος Δημήτρης (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση 
του τακτικού Ευαγγελία Βελετάκου), Σταύρος Κρητικός, Ηλίας Στουραΐτης, Παναγιώτης Τσίκλος   
Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 70Α/2016 
Αρ. Απόφ.: 126/2016 

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 «απόδοσης λογαριασμού για το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 70Α/2016», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ: 12854/02.08.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται 
τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ.82/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

1.251,82 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 

οικονομικού έτους 2016, με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» για 

σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ο 

υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Λιούμης Ευάγγελος, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός, με βαθμό Γ’. 

Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει μέχρι την 

27.08.2016. 
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Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση 

των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε το ποσό των 1.51,82 ευρώ, εκ τω οποίων ποσό 10,37 ευρώ αφορά τη διαφορά 

λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% σε 24% (ΧΕΠ 933Β/2016). 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της 

διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.» 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 Β.Δ/τος 

− την υπ’ αριθμ.82/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ:12854/02.08.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 70Α/2016, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β. Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Λιούμη Ευάγγελο, ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό,  
από υπόλογο του ποσού που του είχε δοθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ. 

 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 127/2016 

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 «αποδέσμευσης ποσών από 

αποφάσεις ανάληψης» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 04.08.2016 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-Διορθ. σφαλμ. 

στο ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», σε περίπτωση ματαίωσης 

της δαπάνης, η ανάληψη υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη ο οποίος 

είχε εγκρίνει την σχετική δαπάνη. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδέσμευση – ανατροπή των κατωτέρω 

αναφερόμενων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες είχαν εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις 

της Οικονομικής Επιτροπής και δεν  εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει, προκειμένου τα ποσά αυτών να 

χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν νέες δαπάνες. 
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Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  30-7135.001 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού – πινακίδων 
σήμανσης & λοιπά 

-974,50 Α-542 Α-622 

2.  00-6224.002 Έξοδα κατασκευής & φιλοξενίας ιστοσελίδας -3.500,00 Α-325 Α-623 

ΣΥΝΟΛΟ -4.474,50   
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του  Π.Δ/τος 113/2010, 

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

- την από 04.08.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2016, συνολικού ποσού 
4.474,50 ευρώ, όπως αυτές αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 128/2016 

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 «διάθεσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής, μεταξύ των οποίων είναι η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/04.08.2016 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/04.08.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναφέρονται ακολούθως: 
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Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 00-6224.002 Κατασκευή & φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου 
Λαυρεωτικής 7.500,00 € 7.440,00 € 626 

2 30-7135.001 Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
εξωτερικών συνεργείων 12.000,00 € 770,00 € 624 

3 30-6261.021 Εργασίες συντήρηση - χρωματισμοί 
Βρεφονηπιακού Σταθμού Λαυρίου 24.800,00 € 24.800,00 € 625 

4 30-7336.008 Επισκευή στάσεων αναμονής 10.000,00 € 600,00 € 627 

5 15-6693.002 Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση των 
αδέσποτων ζώων 26.100,00 € 8.842,00 € 628 

6 30-7336.015 
Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα & λοιπού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του δημοτικού 
σταδίου "Παν. Βογιατζής" Δήμου Λαυρεωτικής 

537.333,33 € 537.333,33 € 629 

7 30-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 € 2.000,00 € 630 

8 30-6662.001 Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος 20.000,00 € 5.642,00 € 631 

9 35-6262.003 Προμήθεια υλικών συντήρησης κήπων 24.600,00 € 1.400,00 € 632 

10 10-6654.004 Προμήθεια toner εκτυπωτών Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής 5.000,00 € 2.800,00 € 633 

11 30-6261.001 Εργασίες συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα 
στο γήπεδο του Ολυμπιακού Λαυρίου "Γ. Ραφιάς" 15.000,00 € 4.216,00 € 634 

12 30-6661.001 Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση 
δημοτικών κτιρίων 15.000,00 € 4.213,50 € 635 

13 20-6262.006 
Εργασίες περίφραξης δημοτικής έκτασης στην 
περιοχή Νεράκι της ΔΕ Λαυρίου του Δήμου 
Λαυρεωτικής 

25.000,00 € 14.880,00 € 636 

    ΣΥΝΟΛΟ   614.936,83 €   

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών 
συμμετοχής – τεχνικών προσφορών για την εργασία «επισκευή – συντήρηση οχημάτων, 
μηχανημάτων και υπερκατασκευών του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 129/2016 

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 του πρακτικού Νο1 

αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών για την εργασία ‘’επισκευή – 

συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και υπερκατασκευών του Δήμου Λαυρεωτικής’’», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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− Το αριθμ. πρωτ: 4846/07.04.2016 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
σχετικά με την «επισκευή – συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και υπερκατασκευών» του 
Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 16REQ 004325375, 

− Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 στον οποίο 
έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στους Κ.Α. 10-6263.001, 20-6263.001, 30-6263.001, 35-
6263.001, 70-6263.001, 

− Την υπ’ αρ. 47/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή – συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων & υπερκατασκευών 
του Δήμου Λαυρεωτικής», 

− Την υπ’ αρ. 25/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
1.269.000,00 ευρώ, 

− Τις υπ’ αρ. Α-523, Α-524, Α-525, Α-526, Α-527/2016 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, 

− Την υπ’ αρ. 72/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η έγκριση της 
αριθμ.25/2016 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνούς 
δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας, 

− Την υπ’ αριθμ. 308/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 
διενέργεια ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

− Την από 26.06.2016 ένσταση της εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε., κατά 
της υπ’ αριθ. 308/2016 (αριθ. πρωτ.8472/02.06.2016) διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του Δήμου Λαυρεωτικής με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και της υπ’  αριθ. 25/2016 μελέτης της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

− Την υπ’ αριθμ. 106/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την εκδίκαση της αριθμ. 
πρωτ: 10244/27.06.2016 ένστασης.  

Η διακήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη προς δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στις 2 Ιουνίου 2016, με ηλεκτρονικά μέσα. 
Ολόκληρη η διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 16PROC004574221), περίληψη της 
διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 67ΧΓΩΛ1-ΨΤΟ), ενώ τα τεύχη του 
διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lavreotiki.gr. 
Επίσης, περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε κατά τα νόμιμα στο Τεύχος Δημοσίων 
Συμβάσεων στις 17 Ιουνίου 2016 (ΦΕΚ 282/Δ.Δ.Σ./17.06.2016), καθώς και στις εφημερίδες: 
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΠΑΛΜΟΣ & ΧΤΥΠΟΣ.  

http://www.lavreotiki.gr/
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Στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται ακολούθως, κατατέθηκαν ηλεκτρονικές προσφορές 
από τους ακόλουθους προμηθευτές: 

Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός 
προσφοράς 
συστήματος 

1 Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης ΑΕ 38814 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνέταξε το με ημερομηνία 03.08.2016 πρακτικό Νο 1, το οποίο 
σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στο Λαύριο  την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή 

Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή των 

εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής, που ορίστηκε με την υπ’ 

αριθμ. 7/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής και αποτελείται από τους  

Δημοτικούς Υπαλλήλους: 

1. Ζερβουδάκη Σταύρο,  

2.  Μιχαήλ Αθηνά 

3. Παππά Κλεισούρα Δημήτριος 

προκειμένου να διενεργήσει την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που κατατέθηκαν στην 

ηλεκτρονική δημοπρασία για την παροχή των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

Στην ηλεκτρονική δημοπρασία, σύμφωνα με τη διακήρυξης, κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορές οι 

κάτωθι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι: 

1)  Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

 Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών υποφακέλων «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και προέβη στον έλεγχο των αναρτημένων σε αρχεία pdf  

δικαιολογητικών, καθώς και των προσκομισθέντων φακέλων που περιείχαν στοιχεία που δεν είχαν 

συνταχθεί από τον ίδιο τον προμηθευτή και δεν έφεραν ψηφιακή υπογραφή. 
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Η Επιτροπή αφού έλεγξε τις προϋποθέσεις συμμετοχή των υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 6 της 

διακήρυξης και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνταν σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης, 

μετά από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις, απεφάνθη τα εξής: 

1) Ο υποψήφιος Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. έχει καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνταν από τη διακήρυξη 

και τα τεύχη δημοπράτησης, τόσο ηλεκτρονικά όσο και στην έντυπη μορφή τους.  

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ομόφωνα 

Αποφασίζει 

1) Τη συνέχιση του υποψηφίου Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. στο διαγωνισμό  

Επί του παρόντος πρακτικού μπορεί να ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 20 του 

Π.Δ. 28/1980. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά σε ημερομηνία που θα 

οριστεί από την επιτροπή και θα γίνει γνωστή σε όσους συμμετέχοντες οι προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές. 

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 και των άρθρων 20 και 21 του ΕΚΠΟΤΑ.  

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

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

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

− Το από 03.08.2016 πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

εγκρίνει στο σύνολό του το από 03.08.2016 πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που 
κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή – 
συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και υπερκατασκευών του Δήμου Λαυρεωτικής». 
 
ΘΕΜΑ: Εκδίκαση της αρ. πρωτ: 11297/07.07.2016 ενστάσεως που κατέθεσε ο κος ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ κατά του σταδίου ελέγχου του φακέλου της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας 
«ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» για την προμήθεια οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού 
παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:130/2016    

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  «εκδίκασης της αρ. πρωτ: 
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11297/07.07.2016 ενστάσεως που κατέθεσε ο κος ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κατά του σταδίου ελέγχου 

του φακέλου της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» για την προμήθεια οργάνων, δαπέδων 

ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Την αριθμ. πρωτ: 22597/27.11.2015 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
σχετικά με την προμήθεια οργάνων και δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαυρίου, η οποία 
αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 15REQ003392184 2015-11-27. 
2. Την υπ’ αριθμ.  64/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Προμήθεια 

οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαυρίου», συνολικού 
προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
3. Την υπ’ αριθμ.247/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών, η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και η  διάθεση 
της πίστωσης για την εν λόγω προμήθεια σε βάρος του ΚΑ 30-7135.007 του προϋπολογισμού δαπανών 
του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015. 
4. Την υπ’ αριθμ. 864/2015 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.  
5. Την υπ’ αριθμ.9/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαυρεωτικής, με την οποία έγινε η 

συγκρότηση των Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών για το έτος 2015. 
6. Την αριθμ. πρωτ: 22907/04.12.2015 περίληψη του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε, κατά 

τα νόμιμα, στην  ημερήσια εφημερίδα «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», αναρτήθηκε στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, στο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: Ω589ΩΛ1-3Μ3 και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 15 PROC003437961 
2015-12-07. 
7. Το με ημερομηνία 16.12.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 

Προσφορών. 
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 24303/23.12.2015 ένσταση του κου ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ κατά του 

ανωτέρω πρακτικού. 
9. Την με ημερομηνία 12.01.2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την 

κατατεθείσα ένσταση. 
10. Το αριθμ. πρωτ: 1344/28.01.2016 έγγραφο της επιχείρησης ΗΛΙΑΧΤΔΑ σχετικά με τα στοιχεία 

του φακέλου της τεχνικής προσφοράς της που επιθυμεί να παραμείνουν απόρρητα. 
11. Την υπ’ αριθμ. 9/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία (α) έγινε αποδεκτή η από 

12.01.2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών μόνο ως προς το 
πρώτο σκέλος της και απορρίφθηκε ως προς το δεύτερο σκέλος της και (β) έγινε αποδεκτή η αριθμ. 
πρωτ: 24303/23.12.2015 ένσταση του κου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ. 
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12. Την από 09.02.2016 προσφυγή της επιχείρησης ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ κατά 
της υπ’ αριθμ.9/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
13. Το αριθμ. πρωτ: 9890/3804/12.02.2016 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με 

την ανωτέρω προσφυγή. 
14. Το αριθμ. πρωτ: 2675/10.02.1016 απαντητικό έγγραφο Δημάρχου Λαυρεωτικής με θέμα: 

«εξέταση της από 09.02.2016 προσφυγής της ατομικής επιχείρησης «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – 
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» κατά της υπ’ αριθμ.9/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής». 
15. Την αρ. πρωτ: 23707/8875/08.04.2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποία απορρίφθηκε η από 09.02.2016 προσφυγή της επιχείρησης ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – 
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ κατά της υπ’ αριθμ.9/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
16. Την αριθμ. πρωτ:1520/02.02.2016 πρόσκληση προς τις συμμετέχουσες εταιρείες σχετικά με τον 

έλεγχο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ». 
17. Την αριθμ. πρωτ: 1829/08.02.2016 ένσταση που κατέθεσε ο κος ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ κατά 

(α) της εν μέρει απόρριψης της εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Ι. ΔΑΤΣΕΡΗ και Δ. ΜΑΚΡΗ, να 
εκπροσωπήσουν τον ανωτέρω στο στάδιο αυτό του διαγωνισμού και (β) κατά της απόφασης της 
Επιτροπής να υποδεχθεί ως εμπιστευτικά τα στοιχεία που της υπέδειξε η συνδιαγωνιζόμενη εταιρεία 
«ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ». 
18. Την υπ’ αριθμ.51/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την εκδίκαση της αριθμ. 

πρωτ: 1829/08.02.2016 ενστάσεως που κατέθεσε ο κος ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κατά της διαδικασίας 
ελέγχου του φακέλου της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» για την προμήθεια οργάνων, 
δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών ΔΕ Λαυρεωτικής. 
19.  Την αριθμ. πρωτ: 7693/20.05.2016 πρόσκληση για το έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της 

εταιρείας ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ και για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συνέταξε το με ημερομηνία 26.05.2016 πρακτικό – γνωμοδότηση σχετικά με τον έλεγχο 
της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, το 
οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»  KAI ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. Ε. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 

 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 26 Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

10:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 του 

ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.9/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
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Λαυρεωτικής, μετά την υπ’ αρ. 7693/20-05-2016 πρόσκληση της για έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς της 

εταιρείας ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ και την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντα τα μέλη: 

1. Σταμάτιος Καρράς, ΔΕ1 Διοικητικού 

2. Μαργώνης Λουκάς, ΥΕ1   

3. Γεώργιος Νίνος, ΔΕ29, Οδηγών 

      Κατά την συνεδρίαση παρέστη ο εκπρόσωπος της διαγωνιζομένης εταιρείας Χρ. Γαϊτανάρος ενώ για 

την εταιρεία Ηλιαχτίδα δεν παρέστη εκπρόσωπος αν  και νομίμως είχαν προσκληθεί. 

  Σύμφωνα με το αριθ. 1 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης και της υπ.  αριθ. 51/2016 απόφασης  της 

Οικονομικής Επιτροπής  κρίθηκαν σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

Διακήρυξης οι προσφορές των  κάτωθι διαγωνιζομένων: 

• ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 

• ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ  

  Η Επιτροπή διαγωνισμού στις συνέχεια  προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, χωρίς την 

παρουσία των προμηθευτών  και κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές όπως φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Προσφερόμενη Τιμή 
(Με ΦΠΑ) 

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 71.986,98 € 

2. ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 58.673,46 € 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1) την υπ’ αριθ. Πρωτ. 22907/4-12-2015 Διακήρυξη του Δημάρχου. 

2) Το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

3)  τις τιμές που προσφέρθηκαν 

4) τα άρθρα 15, 19, 20 του ΕΚΠΟΤΑ 

5) τις διατάξεις του Ν 2286/95 

προτείνει να κατοχυρωθεί η προμήθεια στην εταιρεία ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ γιατί προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 
 Το ανωτέρω πρακτικό διαβιβάζεται προς την Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση. 

 Το πρακτικό Νο2 διαβιβάσθηκε με το αρ. πρωτ: 11239/08.07.2016 έγγραφο της Επιτροπής 
προς τις συμμετέχουσες εταιρείες. 

Κατά του ανωτέρω πρακτικού κατατέθηκε η αρ. πρωτ: 11297/07.07.2016 ένσταση από τον κο 
ΓΑΙΤΑΝΑΡΟ ΧΡΗΣΤΟ. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό Νο3 – γνωμοδότηση σχετικά με την κατατεθείσα 
ένσταση, το οποίο απέστειλε με το αριθμ. πρωτ: 12704/01.08.2016 διαβιβαστικό προς έγκριση στην 
Οικονομική Επιτροπή και σας θέτω υπόψη: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3 - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ:  11297/7-7-2016 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΑΤΑ 

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο2/26-5-2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ 

 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 28 Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

12:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 του 

ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.9/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Λαυρεωτικής, προκειμένου να αποφασίσει επί της εμπρόθεσμης ένστασης  που υποβλήθηκε. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντα τα μέλη: 

1. Σταμάτιος Καρράς, ΔΕ1 Διοικητικού 

2. Μαργώνης Λουκάς, ΥΕ1 

3. Γεώργιος Νίνος, ΔΕ9, Οδηγών 

Η ένσταση που υποβλήθηκε είναι  από την εταιρεία ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (αρ. πρωτ. 11297/7-7-

2016)  κατά του σταδίου του ελέγχου της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ η οποία 

διενεργήθηκε την 26/5/2016 κατόπιν της υπ’ αρ. 7693/20-05-2016 πρόσκλησης της Επιτροπής για έλεγχο 

της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ και την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών. 

 Συγκεκριμένα, η ένσταση αναφέρει:  

i) ότι η εταιρεία ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ   ως κατασκευάστρια εταιρία των προσφερόμενων παιχνιδιών δεν φέρει 

πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης ότι είναι σε συμμόρφωση με το 

ινστιτούτο PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): Sustainable Forest 

Management (PEFC ST 1003:2010)ή FSC Chain of Custody για τον σχεδιασμό, την κατασκευή 

εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού. Από τα στοιχεία του φακέλου της τεχνικής 

προσφοράς της εταιρείας ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ προκύπτει ότι η ανωτέρω διαγωνιζόμενη εταιρία κατέθεσε μεταξύ 

άλλων  και το αριθ. TT-COC-005337 πιστοποιητικό του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης BMTRADA 

σύμφωνα με το οποίο η εταιρία έχει επιθεωρηθεί και πιστοποιηθεί με τις απαιτήσεις του προτύπου FSC 

Chain of  Custody Certification και έχει ως πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης  την «κατασκευή ξύλινων 

τμημάτων εξοπλισμού παιδικής χαράς» σε προϊόντα που αναφέρονται στον “εξοπλισμό παιδικής 

χαράς”.  

     Από έλεγχο που διενέργησε η επιτροπή διαπιστώθηκε ότι το ανωτέρω προσκομιζόμενο πιστοποιητικό 

της εταιρίας ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ καλύπτει το ζητούμενο από την διακήρυξη και μελέτη του διαγωνισμού 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά FSC ως προς το σύνολο των προμηθευόμενων ειδών.   

        Η Επιτροπή, σύμφωνα με τα  ανωτέρω, δεν κάνει δεκτή την ένταση της εταιρείας ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, ως προς το σκέλος αυτό. 
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  ii) ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές  των  υπό προμήθεια ειδών και συγκεκριμένα στο με άρθρο 

τιμολογίου Νο 3 ξύλινη τραμπάλα η τεχνική έκθεση της μελέτης  64/2015 ζητάει μεταξύ άλλων 4 πλαστικά 

χερούλια Φ30 και η εταιρεία ηλιαχτίδα εμφανίζει σε φωτογραφία το συγκεκριμένο όργανο με 2 

ημικυκλικές μεταλλικές χειρολαβές. Η επιτροπή ύστερα από  λεπτομερή ανάγνωση των τεχνικών 

προδιαγραφών του συγκεκριμένου οργάνου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που κατέθεσε στον 

φάκελο της η εταιρεία ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ, αναφέρεται ρητά ότι «σε απόσταση από την εσωτερική άκρη του 

καθίσματος προς το κέντρο της οριζόντιας δοκού 200 mm, τοποθετούμε 2 μεταλλικές χειρολαβές 

κατασκευασμένες από χαλυβδοσωλήνα St-37-2 διατομής Φ32χ2mm οι οποίες στερεώνονται με  

κασονόβιδες Μ8 γαλβανιζέ. Στις μεταλλικές χειρολαβές προσαρμόζονται 4 πλαστικά χερούλια 
Φ30mm από πολυπροπυλένιο.   
     Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το προσφερόμενο όργανο από την διαγωνιζόμενη εταιρία ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ, 

έτσι όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του φακέλου της τεχνικής προσφοράς της, 

ανταποκρίνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ.  64/2015 τεχνικής μελέτης του 

διαγωνισμού.   

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν κάνει δεκτή την ένταση της εταιρείας ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, ως προς το σκέλος αυτό. 

     iii) ως προς τα λοιπά αναφερόμενα στην ένσταση της εταιρίας ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ως προς την 

διαδικασία ανοίγματος και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, των διαγωνιζομένων εταιριών 

σας παραπέμπουμε στην αρ.πρωτ. 7693/20-5-2016 πρόσκληση, όπου ρητά αναφέρεται η διαδικασία 

που θα ακολουθηθεί την 26/5/2016 και συγκεκριμένα: α) στις 10:00 π.μ. για την διαδικασία ελέγχου του 

φακέλου της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» και    β) στις 10:30 π.μ. για την 

αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών του διαγωνισμού. 

Συμπερασματικά η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών  

• γνωμοδοτεί ότι  η ένσταση με αρ. πρωτ:11297/7-7-2016 που κατατέθηκε από την εταιρεία 

ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  πρέπει  να απορριφθεί στο σύνολό της  για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν ανωτέρω και  

• προτείνει να συνεχιστεί η διαδικασία από την οικονομική επιτροπή με την  κατακύρωση του 

Διαγωνισμού στην εταιρία ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αριθ. 2/26-5-2016 

πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού, διότι προσέφερε την 

χαμηλότερη τιμή ποσού  58.673,46 € έναντι της εταιρίας  ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ η οποία 

προσέφερε στο ποσό των 71.986,98 €. 

Το ανωτέρω πρακτικό διαβιβάζεται προς την Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά με: (α) την αποδοχή ή μη της αρ. πρωτ: 11297/7-7-2016 ένστασης του κο ΧΡΗΣΤΟΥ 
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ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ, (β) την αποδοχή ή μη των πρακτικών Νο2 & Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και (γ) την 
κατακύρωση Αναδόχου της προμήθειας οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού 
παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαυρεωτικής. 

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

− Την αριθμ. πρωτ: 7693/20.05.2016 πρόσκληση για το έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της 
εταιρείας ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ και για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 

− Το με ημερομηνία 26.05.2016 πρακτικό Νο2 – γνωμοδότηση σχετικά με τον έλεγχο της τεχνικής 
προσφοράς της επιχείρησης ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 

− Την αρ. πρωτ: 11297/07.07.2016 ένστασης του κο ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ 

− Το από 28.07.2016 πρακτικό Νο3 – γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
(α) αποδέχεται στο σύνολό τους τα πρακτικά Νο2 & Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με τον έλεγχο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης 
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ – αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και την αρ. πρωτ: 11297/07.07.2016 ένσταση του 
κου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ αντίστοιχα. 
(β) απορρίπτει την αρ. πρωτ: 11297/07.07.2016 ένσταση του κου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ κατά του 
σταδίου ελέγχου της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ και της αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών. 
(γ) κατακυρώνει ως Ανάδοχο του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που διεξήχθη στις 16 Δεκεμβρίου 
2015 για την προμήθεια οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. 
Λαυρεωτικής, την ατομική επιχείρηση ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ – ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ, με έδρα στο Αιγάλεω, 
Θηβών 277, με ΑΦΜ 118747520, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, στο ποσό των 58.673,46 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
(δ) εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Δήμου 
Λαυρεωτικής (Αναστασία Καραγιώργου) 
Αρ. Απόφ.:131/2016   

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 δαπανών που πληρώθηκαν 

από την πάγια προκαταβολή του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 12837/02.08.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 
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Παρακαλώ όπως προβείτε σε έλεγχο των τιμολογίων που πληρώθηκαν από την πάγια 
προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Β.Δ/τος 17/5 – 15/06/1959. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

Κ.Α. 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ 

1 ΛΟΥΚΑΣ 
ΜΟΣΧΟΝΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. 

20/7/2016 
 

20/7/2016 
 

20/7/2016 
 

346 
 

2187 
 

2186 

469,59€ 
 

208,32€ 
 

345,05€ 

8%=30,30€ 
 

4%=6,72€ 
 

4%=11,13€ 

20-6263.001 
 

10-6672 
 

20-6672 

2 ΧΟΛΕΒΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 20/7/2016 40 493,52€ 4%=15,92€ 20-6672 

3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 20/7/2016 92 496,00€ 8%=32€ 20-7321.001 

4 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΥ ΑΝΝΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 20/7/2016 1951 483,31€ 4%=15,59€ 20-7131.003 

5 CENERGY A.E. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 20/7/2016 823 495,88€ 4%=16€ 30-6662.003 

6 ΔΕΔΔΗΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 22/7/2016 1936 152,09€  00-6495.001 

7 ΦΡΑΓΚΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΔΡΟΜΟΥ 26/7/2016 103 156,24€  00-6495.001 

8 ΙΕΣΣΑΙ Σ & Σ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΟΛΑ-
ΠΕΤΟΥΓΙΕΣ-ΛΟΥΚΕΤΑ 27/7/2016 23 178,65€  00-6495.001 

9 ΚΑΡΙΚΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 01/8/2016 265 496,00€ 8%=32€ 20-6263.001 

    ΣΥΝΟΛΟ 3.974,65€ 159,66€  

 
    ΥΠΟΛΟΙΠΟ 25,35€   

    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΠΟΣΟΥ 185,01   

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

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 

− το άρθρο του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

− την αριθμ.25/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η σύσταση της πάγιας 
προκαταβολής και ο ορισμός υπολόγου υπαλλήλου 

− την αρ. πρωτ:12837/02.08.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής, όπως αυτές αναφέρονται στο 
εισηγητικό μέρος της παρούσας, από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής Αναστασία 
Καραγιώργου, συνολικού ύψους 3.974,65 ευρώ και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε 
βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016. 
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ΘΕΜΑ: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση των αρ. πρωτ: 
12760/01.08.2016, 12846/02.08./2016 & 13033/04.08.2016 αποφάσεων της Επιτροπής Συντήρησης 
και Επισκευής Οχημάτων) 
Αρ. Απόφ.: 132/2016 

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 «επισκευής και συντήρησης 

οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση των αρ. πρωτ: 12760/01.08.2016, 12846/02.08./2016 & 

13033/04.08.2016 αποφάσεων της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων)», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για την 
εφαρμογή του ΠΔ 28/80», η διαδικασία για την επισκευή, συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών των 
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις διατάξεις της αριθμ. 
3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-
4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας.  

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν διαθέτει δικά του συνεργεία επισκευής 
αυτοκινήτων και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά συνεργεία. 

Για όλες τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες καθώς και την προμήθεια των ανταλλακτικών 
εισηγείται η αρμόδια «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων», η οποία συγκροτήθηκε με την 
υπ’ αριθμ.27/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο 
«δελτίο ή εντολή επιθεώρησης» που εκδίδει κάθε φορά το Γραφείο Κίνησης. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με την αριθμ. πρωτ: 
12760/01.08.2016 απόφασής της, εισηγείται την επισκευή των κάτωθι οχημάτων: 
1. ΜΕ 123806 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο ΜΟΣΧΟΝΑΣ Η. ΛΟΥΚΑΣ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 638,60 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως: 

ΕΡΓΑΣΙΑ:     248,00 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:      390,60 ευρώ 
2. ΚΗΙ 7345 ΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο ΜΟΣΧΟΝΑΣ Η. ΛΟΥΚΑΣ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 148,80 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
3. ΚΗΗ 5545 ΛΩΦΟΡΕΙΟ 
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Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο ΜΟΣΧΟΝΑΣ Η. ΛΟΥΚΑΣ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 558,00 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως: 

ΕΡΓΑΣΙΑ:     186,00 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:      372,00 ευρώ 
4. ΚΗΙ 3092 ΦΟΡΤΗΓΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο ΜΟΣΧΟΝΑΣ Η. ΛΟΥΚΑΣ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 282,10 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως: 

ΕΡΓΑΣΙΑ:     62,00 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:    220,10 ευρώ 
5. ΚΗΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο ΜΟΣΧΟΝΑΣ Η. ΛΟΥΚΑΣ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 1.597,12 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως: 

ΕΡΓΑΣΙΑ:     310,00 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:   1.287,12 ευρώ 
6. ΚΗΟ 5635 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο ΜΟΣΧΟΝΑΣ Η. ΛΟΥΚΑΣ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 241,80 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως: 

ΕΡΓΑΣΙΑ:    99,20 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:   142,60 ευρώ 
 
Με την αριθμ. πρωτ: 12846/02.08.2016 απόφασή της, η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων 
εισηγείται την επισκευή των κάτωθι οχημάτων: 
1. ΜΕ 59553 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΩΝ 
Το όχημα στάλθηκε στην εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. προκειμένου να γίνει κοστολόγηση 
των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 1.237,33 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως: 
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ΕΡΓΑΣΙΑ:        193,44 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:      1.043,89 ευρώ 
 
Με την αριθμ. πρωτ: 13033/04.08.2016 απόφασή της, η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων 
εισηγείται την επισκευή των κάτωθι οχημάτων: 
1. ΜΕ 112570 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο ΜΟΣΧΟΝΑΣ Η. ΛΟΥΚΑΣ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 171,67 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως: 

ΕΡΓΑΣΙΑ:        111,60 ευρώ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:          60,07 ευρώ 
2. ΚΗΥ 8431 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 
Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο ΜΟΣΧΟΝΑΣ Η. ΛΟΥΚΑΣ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των 
απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 86,80 ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά με την έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων 
και τη διάθεση των πιστώσεων σε βάρος των σχετικών ΚΑ του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016, προκειμένου να γίνει η επισκευή των οχημάτων. 

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

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

− Την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για την εφαρμογή 
του ΠΔ 28/80», 

− Την υπ’ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας, 

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

− Την αριθμ. πρωτ: 12760/01.08.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τις συνημμένες σε αυτή εντολές τεχνικής επιθεώρησης 

− Την αριθμ. πρωτ: 12846/02.08.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τη συνημμένη σε αυτή εντολή τεχνικής επιθεώρησης 

− Την αριθμ. πρωτ: 13033/04.08.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων και τις συνημμένες σε αυτή εντολές τεχνικής επιθεώρησης 
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 12760/01.08.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή των με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123806, ΚΗΙ 7345, ΚΗΗ 5545, KHI 
3092, ΚΗΗ 5520, KHO 5635 οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 12846/02.08.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή του μηχανήματος έργου του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθμό 
κυκλοφορίας ΜΕ 59553. 
Γ. Εγκρίνει την  αριθμ. πρωτ: 13033/04.08.2016 απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής 
Οχημάτων σχετικά με την επισκευή των με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 112570 και ΚΗΥ-8431 
πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Δ. Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10-6263.001, 20-6263.001, 30-6263.001 και 70-6263.001 του 
προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016, ως κατωτέρω: 

  Α/Α ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ 
1 ΜΕ 123806 30-6263.001 638,60 
2 ΚΗΙ 7345 10-6263.001 148,80 
3 ΚΗΗ 5545 20-6263.001 558,00 
4 ΚΗΙ 3092 20-6263.001 282,10 
5 ΚΗΗ 5520 20-6263.001 1.597,12 
6 ΚΗΟ 5635 20-6263.001 241,80 
7 ΜΕ 59553 20-6263.001 1.237,33 
8 ΜΕ 112570 70-6263.001 171,67 
9 ΚΗΥ 8431 70-6263.001 86,80 

 
Ε. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στα ονόματα των δικαιούχων αναδόχων και με βάση 
τα νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη 
βαρύνουν τους Αναδόχους. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί της αριθμ. πρωτ:7770/23.05.2016 αίτησης του κου Κοσμά 
Καλύμνιου του Ελευθερίου 
Αρ. Απόφ.: 133/2016 

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 «της αριθμ. πρωτ:7770/23.05.2016 

αίτησης του κου Κοσμά Καλύμνιου του Ελευθερίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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Τις υπ’ αριθμ. 192 και 193/2016 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με 
την ανακοπή της εκτέλεσης της υπ’ αριθμ.587/15.06.2015 Ταμειακής Βεβαίωσης του Χρηματικού 
Καταλόγου Δήμου Λαυρεωτικής, ως προς το ποσό των 66.889,65 ευρώ (βεβαιωθέν ποσό 74.357,08 
ευρώ), μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης σε πρώτο βαθμό και την εν μέρει ακύρωση της  ανωτέρω 
ταμειακή βεβαίωση, δηλαδή για ποσό 66.889,65 ευρώ, με το αιτιολογικό ότι από 01.01.2013 και εντεύθεν 
η μίσθωση ήτο άκυρη και συνεπώς δεν είχε το δικαίωμα ο Δήμος να απαιτήσει μισθώματα. 
Την υπ’ αριθμ.64/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα (α) η 
μη άσκηση ένδικου μέσου κατά των υπ’ αριθμ. 192 και 193/2016 αποφάσεων του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, (β) η καταβολή από τον κο Κοσμά Καλύμνιο, στο Ταμείο του Δήμου Λαυρεωτικής 
του ποσό των 7.467,43 ευρώ, το οποίο αφορά οφειλή μισθωμάτων περιόδου 2012 τμήματος της 
παραλίας Πούντα Ζέζα Λαυρίου. 
Την υπ’ αριθμ. πρωτ:7770/23.05.2016 αίτηση του κου Κοσμά Καλύμνιου, με την οποία ζητά τον 
συμψηφισμό των οφειλών του και την απαλλαγή του από την πληρωμή του ποσού των 7.467,43 ευρώ. 

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

− τις υπ’ αριθμ. 192 και 193/2016 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

− την αριθμ. 64/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− την αριθμ. πρωτ: 7770/23.05.2016 αίτηση του κου Κοσμά Καλύμνιου 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την αναβολή της συζήτησης του θέματος περί της αριθμ. πρωτ:7770/23.05.2016 αίτησης του κου Κοσμά 
Καλύμνιου του Ελευθερίου για επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του πρακτικού 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και της γνωμοδότησης για την εξέταση των 
κατατεθειμένων ενστάσεων με αρ. πρωτ: 13167/05.08.16, 13214/08.08.16, 13228/08.08.16, 
13250/08.08.16, που υποβλήθηκαν κατά του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: 
«κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του 
δημοτικού σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.: 134/2016 

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 
«έγκρισης ή μη του πρακτικού διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και της γνωμοδότησης για την 

εξέταση των κατατεθειμένων ενστάσεων με αρ. πρωτ: 13167/05.08.16, 13214/08.08.16, 13228/08.08.16, 

13250/08.08.16, που υποβλήθηκαν κατά του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: κατασκευή 
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ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του δημοτικού σταδίου ‘’Παν. 

Βογιατζής’’ του Δήμου Λαυρεωτικής». 

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 την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
προκειμένου να γίνει η εκδίκαση των ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά του αριθμ. πρωτ: 13015/03.2016 
πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και να μην υπάρξει καθυστέρηση στη συνέχιση του 
διαγωνισμού. 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 τα κατωτέρω: 

− Την υπ’ αριθμ.111/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί «Έγκρισης μελέτης 
για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες 
του γηπέδου – Δημοτικού Σταδίου ‘’Παναγιώτης Βογιατζής’’ του Δήμου Λαυρεωτικής». 

− Την υπ’ αριθμ.209/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί «Τροποποίησης 
του τίτλου του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για 
τις ανάγκες του γηπέδου - Δημοτικού Σταδίου ‘’Παναγιώτης Βογιατζής’’ του Δήμου Λαυρεωτικής», το 
οποίο εγκρίθηκε δυνάμει της υπ. αριθ. 111/2015 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Λαυρεωτικής». 

− Την υπ’ αριθμ. 127/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με α) την 
έγκριση των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» συνολικού 
προϋπολογισμού 533.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και β) τον ορισμό δύο μελών του 
Περιφερειακού Συμβουλίου - ένα εκ των οποίων ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής - καθώς και των 
νόμιμων εκπροσώπων τους για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

− Την υπ’ αριθμ.44/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με θέμα: «Λήψη 
απόφασης για αποδοχή των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 
του Δήμου Λαυρεωτικής για το έργο «Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ Δήμου Λαυρεωτικής», συνολικού 
προϋπολογισμού 533.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)». 
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− Την από 09.06.2016 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και του Δήμου Λαυρεωτικής για το ανωτέρω έργο, η οποία διαβιβάσθηκε στο Δήμο με το αριθ. πρωτ. 
οικ.112248/10-06-2016 (αριθ. πρωτ. 9315/14.0.16 Δήμου Λαυρεωτικής) έγγραφο της Περιφέρειας 
Αττικής. 

− Την υπ’ αριθμ.97/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με την οποία εγκρίθηκε 
η τέταρτη (4η) αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 και προστέθηκε ο ΚΑ δαπανών 30-
7336.015, με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ Δήμου Λαυρεωτικής». 

− Την υπ’ αριθμ.98/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με την οποία εγκρίθηκε 
η τέταρτη (4η) αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016. 

− Την υπ’ αριθμ.108/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν  τα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες 
του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού  537.333,33 
ευρώ με ΦΠΑ και έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής δημοπρασίας. 

− Την υπ’ αριθμ.118/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η συγκρότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

− Την αριθμ. πρωτ: 11560/012.07.2016 περίληψη διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού. 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 

διεξήχθη στις 2 Αυγούστου 2016 και συντάχθηκε το αριθμ. πρωτ: 13015/03.08.2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  537.333,33 €  (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ) 

 

Στο Δήμο  Λαυρεωτικής  οδός Λ. Σουνίου 37,  στο   Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας  συνήλθε  σε  

δημόσια   συνεδρίαση  την 2η ημέρα Τρίτη του μήνα Αυγούστου του έτους 2016  η Επιτροπή 

Διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ. αρ. 118/2016 απόφαση Ο.Ε, αποτελούμενη από τους ακόλουθους: 

1. Σταύρο Ζερβουδάκη Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ5 της Τ.Υ του Δήμου Λαυρεωτικής, 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

2. Ευάγγελο  Λιούμη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ4 της Τ.Υ του Δήμου Λαυρεωτικής 

3. Ιωάννη Λιέπουρη Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ4 της Τ.Υ του Δήμου Λαυρεωτικής  

-από τους οποίους παρόντες ήταν και οι τρεις (3) 
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για να διενεργήσει ανοιχτή Δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

Προϋπολογισμού  537.333,33 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που προκηρύχθηκε από το Δήμαρχο 

Λαυρεωτικής με την υπ. αρ πρωτ. 11560/12-07-2016 Περίληψη Διακήρυξης. 

Αφού συμπληρώθηκε η ώρα που ορίζει η διακήρυξη, δηλαδή η 10.00 π.μ. κηρύχθηκε από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού λήξασα η παραλαβή των προσφορών, έγινε  η καταγραφή των συμμετεχόντων που 

παρέδωσαν στην Επιτροπή Διαγωνισμού τους φακέλους προσφοράς (φάκελος δικαιολογητικών και 

φάκελος οικονομικής προσφοράς)  με την ακόλουθη σειρά, ως εξής: 

 
 

 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

1 Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ - Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. 
ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε. 

2 VASARTIS S.A. 

3 ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

4 Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

5 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ 

6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. 

7 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

8 ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

9 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

10 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΡΓΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 

 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε και μονόγραψε τις οικονομικές προσφορές, 

ανακοινώνοντας τα επιμέρους στοιχεία τους,  παρουσία των συμμετεχόντων ως εξής: 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού, άνοιξε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, 

κατέγραψε τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονται στους φακέλους, κατά σειρά επίδοσης των 

προσφορών, μονόγραψε αυτά και έλεγξε την ύπαρξη της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ σε αντίγραφο. 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε και μονόγραψε τις οικονομικές προσφορές, 

ανακοινώνοντας τα επιμέρους στοιχεία τους,  παρουσία των συμμετεχόντων ως εξής: 
 
 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΝΑ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕΣΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

1 
Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ - Α. 
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. 
ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε. 

462.618,72 € 16,00% 

2 VASARTIS S.A. 341.596,68 € 41,92% 

3 ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 436.387,16 € 21,62% 

4 
Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  443.940,20 € 20,00% 

5 
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ 484.175,27 € 11,38% 

6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. 481.131,82 € 12,04% 

7 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 490.189,03 € 10,10% 

8 
ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ - 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Α.Ε. 

481.219,61 € 12,02% 

9 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 461.488,36 € 16,24% 

10 
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 325.186,72 € 45,43% 

 
 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά από λογιστικό έλεγχο των οικονομικών προσφορών 

καταχώρησε αυτές σε πίνακα, κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕΣΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

1 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 325.186,72 € 45,43% 

2 VASARTIS S.A. 341.596,68 € 41,92% 

3 ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 436.387,16 € 21,62% 

4 Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  443.940,20 € 20,00% 

5 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 461.488,36 € 16,24% 

6 
Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ - Α. 
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. 
ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε. 

462.618,72 € 16,00% 

7 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. 481.131,82 € 12,04% 

8 
ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ - 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Α.Ε. 

481.219,61 € 12,02% 

9 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ 484.175,27 € 11,38% 

10 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 490.189,03 € 10,10% 

 

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου των δικαιολογητικών των τριών 

πρώτων μειοδοτών όπου διαπίστωσε ότι στην οικονομική προσφορά του πρώτου μειοδότη (ΓΕΝΝΑΤΟΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ), υπάρχει τεράστια διαφορά τιμής μεταξύ άρθρου 

τιμολογίου και προϋπολογισμού και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 12871/02-08-2016 αίτηση του 

εκπροσώπου της εταιρίας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» και το άρθρου 
23 και ειδικότερα την παράγραφο 24.2.Δ. του τεύχους της διακήρυξης του διαγωνισμού απορρίπτει την 

προσφορά ως απαράδεκτη.  
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Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην ανασύνταξη του πίνακα καταγραφής των οικονομικών 

προσφορών ανά σειρά μειοδοσίας αφαιρώντας από αυτόν την οικονομική προσφορά της εταιρίας 

«ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»,   
 

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕΣΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

1 VASARTIS S.A. 341.596,68 € 41,92% 

2 ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 436.387,16 € 21,62% 

3 Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  443.940,20 € 20,00% 

4 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 461.488,36 € 16,24% 

5 Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ - Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ 
& ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε. 462.618,72 € 16,00% 

6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. 481.131,82 € 12,04% 

7 
ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ - 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Α.Ε. 

481.219,61 € 12,02% 

8 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΑ 484.175,27 € 11,38% 

9 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 490.189,03 € 10,10% 

 
Ύστερα από τα  παραπάνω προσωρινός μειοδότης, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, είναι η 

εταιρεία VASARTIS S.A.  με προϋπολογισμό προσφοράς: 341.596,68 €  (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α.).  

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού ανάρτησε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 

ανακοίνωση της,  με την οποία έγινε γνωστή στους ενδιαφερομένους, ότι μπορούν να λάβουν γνώση του 

Πρακτικού και να υποβάλλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ΄ αυτού εντός πέντε 5 ημερών, από την 

ημερομηνία ανάρτησης του πρακτικού. 

Κατά του ανωτέρω πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού κατατέθηκαν οι ακόλουθες ενστάσεις: 
1. Η αρ. πρωτ: 13214/8-8-2016 ένσταση της εταιρίας  «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.»   
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2. Η αρ. πρωτ: 13250/8-8-2016 ένσταση του εργολήπτη «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»  
3. Η αρ. πρωτ: 13228/8-8-2016 ένσταση του εργολήπτη «ΨΑΡΡΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ»  
4. Η αρ. πρωτ: 13167/05-8-2016 ένσταση του εργολήπτη «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΥ» 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έγγραφό της διαβίβασε προς της Οικονομική Επιτροπή τις ανωτέρω 
ενστάσεις, καθώς και το αριθμ. πρωτ: 13346/09.08.2016 έγγραφό της σχετικά με την εξέταση των εν 
λόγω ενστάσεων, το οποίο σας θέτω υπόψη: 
Κατόπιν ολοκλήρωσης του ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη              

κατασκευής του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ 537.333,33€ σας διαβιβάζουμε το 

πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και  τη γνωμοδότηση για την εξέταση των κατατεθειμένων 

ενστάσεων  με αρ. πρωτ 13167/05-8-2016, 13214/8-8-2016, 13228/8-8-2016, 13250/8-8-2016   της 

εταιρίας   «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.»   του εργολήπτη  «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»  του εργολήπτη 

«ΨΑΡΡΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ» και του εργολήπτη «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΥ». που υποβλήθηκαν κατά 

του πρακτικού της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου. Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης για 

την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη.». 

       

Στο Λαύριο, την Τρίτη 09 Αυγούστου 2016, συνεδρίασε, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την 

ανάθεση του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ   ΤΑΠΗΤΑ   ΚΑΙ  ΛΟΙΠΟΥ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΄΄ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ΄΄ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», όπως ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 118/2016 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου, προκειμένου να εκδικάσει την ένσταση  της εταιρίας   «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.»   του εργολήπτη 

«ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»  του εργολήπτη «ΨΑΡΡΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ» και του εργολήπτη 
«ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΥ» που υποβλήθηκαν κατά του Πρακτικού της δημοπρασίας του ανωτέρω 

έργου.  

Παρόντα ήταν τα μέλη της επιτροπής :  

1. Σταύρος Ζερβουδάκης Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 της Τ.Υ του Δήμου Λαυρεωτικής, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

2. Ευάγγελος  Λιούμης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ4 της Τ.Υ του Δήμου Λαυρεωτικής 

3. Ιωάννης Λιέπουρης Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4 της Τ.Υ του Δήμου Λαυρεωτικής  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4146/2013 για το παραδεκτό των ενστάσεων που 

ασκούνται στα πλαίσια διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων έργων απαιτείται η πληρωμή και 

υποβολή παράβολου μαζί με την άσκηση αυτών. 

Εφόσον η ένσταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο η επιτροπή 

προχώρησε στην εξέταση των ενστάσεων. 
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Α. Στην ένσταση του εργολήπτη «ΨΑΡΡΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ» την οποία επισυνάπτουμε, ο ενιστάμενος, 

ενίσταται κατά του από 03-08-2016  Πρακτικού Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ   ΤΑΠΗΤΑ   ΚΑΙ  ΛΟΙΠΟΥ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΄΄ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ΄΄ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» »σύμφωνα με το οποίο 

αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η εταιρία   VASARTIS S.A. με μέσο ποσοστό έκπτωσης 41,92%, 

καθότι όπως ισχυρίζεται:  

«η προσωρινή μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση υπέβαλε απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού 

του ΣΑΤΕ που αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 απαιτείται πρωτότυπο ή  νομότυπα επικυρωμένο 

από δικηγόρο φωτοαντίγραφο (άρθρ. 22,23 της Διακήρυξης).» 

Σχετικά με τα ανωτέρω έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

Από την εξέταση του φακέλου της εργοληπτικής επιχείρησης «VASARTIS S.A.», διαπιστώσαμε ότι η 

επιχείρηση είχε προσκομίσει το πιστοποιητικό του ΣΑΤΕ (ιδιωτικό έγγραφο) σε απλό φωτοαντίγραφο και 

όχι  πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο από δικηγόρο, και ο προσωρινός μειοδότης 

παραβίασε τις απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 23 της Διακήρυξης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιτροπή διαγωνισμού θεωρεί ότι συντρέχει σοβαρός λόγος               

αποκλεισμού του προσωρινού μειοδότη από τη δημοπρασία και εισηγείται την αποδοχή της ένστασης 

του εργολήπτη  «ΨΑΡΡΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ». που υποβλήθηκε κατά του Πρακτικού της δημοπρασίας 

του ανωτέρω έργου.   

Β. Στην ένσταση της εταιρίας «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.», του εργολήπτη «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ              

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»  και του εργολήπτη «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΥ» τις οποίες επισυνάπτουμε, οι 

ενιστάμενοι, ενίστανται κατά του από 03-08-2016  Πρακτικού Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ   ΤΑΠΗΤΑ   ΚΑΙ  ΛΟΙΠΟΥ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ   ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΄΄ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ΄΄ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» καθότι 

όπως ισχυρίζονται: 

«Έχουν δοθεί υπερβολικά υψηλές εκπτώσεις εφόσον κατά την σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν 

ελλόγως οι τιμές του Υπουργείου και τιμές αγοράς οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα               

μπορούσαν να οδηγήσουν στις υπερβολικές εκπτώσεις που υπεβλήθησαν κατά την υποβολή των 

οικονομικών προσφορών. 

Δεδομένου του ότι με τις κατατεθείσες εκπτώσεις δεν διασφαλίζεται σε καμία περίπτωση η ποιότητα και 

η τεχνική εναρμόνιση της κατασκευής με τις ειδικές απαιτήσεις της μελέτης. 

Δεδομένου του ότι η κατακύρωση σε εργολήπτη ο οποίος αποδεδειγμένα δεν προετοιμάστηκε              

κατάλληλα συμφώνως των απαιτήσεων της μελέτης σε συνδυασμό με την υποχρεωτική εφαρμογή για 

λόγους διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης, υγιούς ανταγωνισμού των διατάξεων της Ε.Σ.Υ., θα οδηγήσει το 
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έργο σε μία αλυσιτελή διελκυστίνδα νομικών διενέξεων με αποτέλεσμα την πολύ  μεγάλη καθυστέρηση 

αλλά και πιθανά την απώλεια των πιστώσεων. 

Δεδομένης της σοβαρότητας του έργου του θέματος και για την τοπική κοινωνία αλλά και για του 

υπερτοπικούς σκοπούς που εξυπηρετεί» 

Και ζητούν 

Να αιτιολογηθούν οι ως άνω  οικονομικές, καθώς και η από εμένα κατατεθείσα, προσφορές σε ενιαίο 

στάδιο για την αποφυγή και περαιτέρω καθυστερήσεων σε δομική συμφωνία  της 2977/ 2015 από 24 

/04/ 2015 απόφαση του IV  τμήματος του Ε.Σ. και της 11/ 95 εγκυκλίου της Δ17 της ΓΓΔΕ κατά τις 

διατάξεις του Άρθρου 153 του Ν.3669/2008 

Σχετικά με τα ανωτέρω έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

Σύμφωνα με την απόφαση  2977/2015  ΤΜΗΜΑ VI του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

«σε δημόσιο διαγωνισμό ανάθεσης δημοσίου έργου, ανεξαρτήτως του ύψους της                

προϋπολογιζόμενης δαπάνης, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών,  έχει 
διακριτική ευχέρεια να χαρακτηρίσει συγκεκριμένη οικονομική προσφορά ως ασυνήθιστα χαμηλή σε 

σχέση με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, με συνέπεια να  τίθεται σε κίνδυνο η άρτια εκπόνηση του έργου 

και, πριν τυχόν την απορρίψει υποχρεούται: α) να ζητήσει από τον προσφέροντα αυτή να αποδείξει την 

αξιοπιστία της οικονομικής προσφοράς του, ζητώντας τις διευκρινίσεις που εκείνη κρίνει σκόπιμες, β) 

να εκτιμήσει την  ορθότητα και το λυσιτελές των εξηγήσεων που παρείχε ο ενδιαφερόμενος και γ) να 

εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς (βλ. απόφαση 

VI Τμήματος Ελ. Συν. 584/2011). Επιπλέον, εάν κάποιος διαγωνιζόμενος προβάλλει ενώπιον της 

Αναθέτουσας Αρχής με νομίμως κατατεθείσα ένσταση, ισχυρισμούς περί υποβολής υπερβολικά 

χαμηλής οικονομικής προσφοράς εκ μέρους άλλου διαγωνιζόμενου, δεν γεννάται υποχρέωση αυτής να 

απαντήσει επ’ αυτών ή να ζητήσει διευκρινίσεις από τον καθ’ ου οι αιτιάσεις προσφέροντα, εφόσον οι 

ισχυρισμοί αυτοί δεν είναι ικανοί να δημιουργήσουν στην ίδια αμφιβολίες ως προς τη φερεγγυότητα της 

υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς προκειμένου να ακολουθηθεί η ως άνω διαδικασία (πρβλ. 

αποφάσεις VI Τμ. Ελ. Συν.19, 4186/2014).» 

Επιπλέον  με το άρθρο 157 παρ.1 περ. β΄ του ν. 4284/2014 καταργήθηκε, χωρίς πρόβλεψη άλλου 

ανάλογου συστήματος ελέγχου, η ρύθμιση του άρθρου 4 του  Ν. 3263/2004, η οποία είχε κωδικοποιηθεί 

όπως ίσχυε στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Κώδικα Δημοσίων Έργων, με την οποία στην 

περίπτωση της ανάθεσης δημοσίων έργων με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, προς αποτροπή των 

μεγάλων εκπτώσεων και την κατάθεση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, προβλεπόταν, μετά την 

κατάργηση του ν. 2576/1998 του συστήματος προσδιορισμού των υπερβολικά χαμηλών προσφορών 

(«μαθηματικού τύπου»), οι πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, προς διασφάλιση της καλής και 

εμπρόθεσμης  εκτέλεσης του έργου. Τούτων δοθέντων, από τις 8.8.2014, η δυνατότητα εξέτασης των 

προσφορών ως προς τον υπερβολικά χαμηλό χαρακτήρα αυτών ισχύει μόνο για τα έργα που εμπίπτουν 
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στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου (βλ. αρ. 153 του ν. 3669/2008), δεδομένου ότι το άρθρο 44 

του ν.4284/2014 συνειδητά και όχι κατά λάθος ή λόγω αβλεψίας δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ. Τούτο δε 

μπορεί να συμβεί μόνο με την νομοθετικά καθιερωμένη διαδικασία και όχι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

(αναλογική ή επεκτατική  εφαρμογή άλλων διατάξεων ή αναβίωση ήδη καταρτημένων διατάξεων) αφού 

κάτι τέτοιο θα συνιστούσε την κατά παράβαση της Συνταγματικής αρχής της διάκρισης των εξουσιών 

υποκατάσταση της νομοθετικής από την δικαστική εξουσία. 

Επίσης το άρθρο 153 του Ν.3669/2008 αναφέρει 

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 

1. Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό 

της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη 

σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. 

Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως: 

α) τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής, 

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για 

την εκτέλεση των έργων, 

γ) την πρωτοτυπία του έργου που προτείνει ο προσφέρων, 

δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν 

στον τόπο εκτέλεσης του έργου και 

ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

2. H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει 

των παρασχεθέντων δικαιολογητικών. 

3. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης 

κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν 

τον λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν 

είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν 

λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό 

τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. 

Ωστόσο με την παρ. 2Γ του άρθρου 199 του Ν. 4281/14, ΦΕΚ-160 Α/8-8-14, ορίζεται ότι : “2. 

Καταργούνται οι διατάξεις : .... γ. του ν.3669/2008 (Α΄116), πλην:  

αα) των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 7 σημεία α΄-στ΄, 2, 4 έως 12, 14, 16 παράγραφοι  1-5, 7 εδάφια 

α΄, γ΄ και δ΄ και 11, 17 παράγραφοι 3 έως 8, 20 παράγραφοι 2 και 4, 21, 30 έως 34, 36-40, του άρθρου 

41 παρ.1 εδάφιο α΄, 2 εδάφια α΄, γ΄, δ΄ και 3, των άρθρων 42 έως 50, 51 παράγραφοι 1 έως 3 και 5 έως 

10, των άρθρων 52-55, 56, 58 έως 64, 67, 70 έως 75, 79 έως 81, 82-91, 92 έως 101, 103, 105 έως 110, 

176, 177, 178 παρ. 6 και 182, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των 

άρθρων 172 και 178 (ν.4281/14) 
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ββ) της διάταξης του εδαφίου β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 16, η οποία καταργείται από τη 

δημοσίευση του παρόντος (ν.4281/14) νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  

γγ) των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 6 και 10 οι οποίες καταργούνται από την έναρξη  ισχύος του 

προεδρικού διατάγματος του άρθρου 59 του ν.4278/2014 (Α 157) και 

δδ) των διατάξεων των άρθρων 76 και 77, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των 

διαταγμάτων των άρθρων 182, 183 και 187, επιφυλασσομένης της παραγράφου 5 του άρθρου 201 

(ν.4281/14)” 

 (Με την παρ.1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/14, όπως τροποποιήθηκε, ορίζεται ότι : «1. Η ισχύς των 

διατάξεων του παρόντος Μέρους Β' (άρθρα 14 έως και 201  Ν. 4281/14 ) αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2016, 

εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους  διατάξεις αυτού.»  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιτροπή διαγωνισμού θεωρεί ότι δεν συντρέχει σοβαρός   λόγος 

αιτιολόγησης των οικονομικών προσφορών και εισηγείται την απόρριψη των  ενστάσεων που 

υποβλήθηκαν κατά του Πρακτικού της δημοπρασίας του έργου από την εταιρίας   «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ 

Α.Ε.»,   τον εργολήπτη «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»  και του εργολήπτη «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΥ» 
 
Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να γίνουν δεκτές 

οι ενστάσεις που κατατέθηκαν από τους: «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.», «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»  
και «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ» και να ζητηθούν από όλους τους προσφέροντες, πλην του τελευταίου 
μειοδότη ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, η οποία δεν υπέβαλλε ένσταση, γραπτές διευκρινίσεις, οι οποίες 
θα αφορούν: 

− στην προηγούμενη εμπειρία τους σε παρόμοια με το δημοπρατούμενο έργα,  

− στον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής,  

− στις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και στις τυχόν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτουν 
για την εκτέλεση του έργου,  

− στην πρωτοτυπία του έργου που προτείνουν,  

− στην τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που 
ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης του έργου και στην ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης 
τους.  

Η μεθοδολογία της 11/95  με αρ.πρωτ. Δ17α/07/31/ΦΝ 380 εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ θα ήταν σκόπιμο 
να ακολουθηθεί για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης. 
Ειδικά για τις τιμές των υλικών που δεν υπάρχουν σε τιμαριθμική,  να   προσκομιστούν από τους 
διαγωνιζόμενους εργολάβους, αποδεικτικά παραστατικών στοιχείων (προτιμολόγια κ.τ.λ.) σε 
συνδυασμό με τα στοιχεία που θα υποδεικνύουν την καταλληλόλητα των προτεινόμενων συμφώνως των 
απαιτήσεων της μελέτης. 
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Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν τις ανωτέρω διευκρινήσεις εντός χρονικού διαστήματος 
δέκα (10) ημερών. 
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: 

1. Το πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού 13015/03-08-2016 
2. Την ένσταση της εταιρίας   «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.»  13214/8-8-2016                       
3. Την ένσταση του εργολήπτη «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» 13250/8-8-2016 
4. Την ένσταση του εργολήπτη «ΨΑΡΡΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ» 13228/8-8-2016 
5. Την ένσταση του εργολήπτη «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΥ» 13167/05-8-2016 
6. Την αριθμ. πρωτ: 13346/09.08.2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Αποδέχεται τις ενστάσεις  με αρ. πρωτ: 13167/05-8-2016, 13214/8-8-2016, 13228/8-8-2016, 13250/8-
8-2016, που υποβλήθηκαν κατά του αρ. πρωτ: 13015/03.08.2016 πρακτικού της δημοπρασίας του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ   ΤΑΠΗΤΑ   ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΄΄ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ΄΄ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ». 
Β. Αποκλείει την εργοληπτική επιχείρηση “VASARTIS S.A.” από τη συνέχιση του διαγωνισμού για τους 
λόγους που αναφέρθηκαν στην ένσταση του εργολήπτη ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΨΑΡΡΑΚΗ και στην αρ. πρωτ: 
13346/09.08.2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής. 
Γ. Οι προσφέροντες, πλην του τελευταίου μειοδότη ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, η οποία δεν υπέβαλλε 
ένσταση, θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτές διευκρινίσεις, οι οποίες θα αφορούν: 
στην προηγούμενη εμπειρία τους σε παρόμοια με το δημοπρατούμενο έργα,  
στον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής,  
στις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και στις τυχόν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτουν για την 
εκτέλεση του έργου,  
στην πρωτοτυπία του έργου που προτείνουν,  
στην τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν 
στον τόπο εκτέλεσης του έργου και στην ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης τους.  
Ειδικά για τις τιμές των υλικών που δεν υπάρχουν σε τιμαριθμική,  θα προσκομιστούν από τους 
διαγωνιζόμενους, αποδεικτικά παραστατικών στοιχείων (προτιμολόγια κ.τ.λ.) σε συνδυασμό με τα 
στοιχεία που θα υποδεικνύουν την καταλληλόλητα των προτεινόμενων συμφώνως των απαιτήσεων της 
μελέτης. 
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Δ. Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τις σχετικές διευκρινήσεις, εντός χρονικού διαστήματος 
δέκα (10) ημερών. 
 
 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Δημήτρης Δράκος 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Ηλίας Στουραΐτης 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
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