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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 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 14ης Οκτωβρίου 2016  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 14 Οκτωβρίου 2016 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 17:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 14.10.2016 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 7 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ηλίας 
Στουραΐτης, Παναγιώτης Τσίκλος 

Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 
Απόντα μέλη  : 2 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.611/2016 
απόφαση Δημάρχου σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα 
παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού 33.723,00 ευρώ, 
πλέον ΦΠΑ 24% 
Αρ. Απόφ.: 183/2016 

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 «ακύρωσης του συνοπτικού 

διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.611/2016 απόφαση Δημάρχου σχετικά με την 

προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την 

αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής, 

προϋπολογισμού 33.723,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την από 31.08.2016 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 16REQ005101413. 
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− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 και 
ειδικότερα στους ΚΑ 20-7131.002 και 20-7131.003. 

− Την υπ’ αριθμ.49/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου τίτλο: 
«προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την 
αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου 
Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 41.816,52 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

− Την υπ’ αριθμ.167/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος των ΚΑ 20-7131.002 και 30-7131.003 του προϋπολογισμού δαπανών 
2016. 

− Την υπ’ αριθμ.611/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία προκηρύχθηκε η 
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας 
ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση 
ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. 
πρωτ:16994/14.10.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την ανάκληση της 
αριθμ.611/2016 και με αριθμ. πρωτ:16418/05.10.2016 διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, 
προκειμένου να γίνε ανασύνταξη της αριθμ.49/2016 μελέτης, καθώς οι λαμπτήρες ατμών υδραργύρου 
και οι λαμπτήρες ιωδίνης που περιγράφονται σε αυτήν είναι υπό κατάργηση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. 

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  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− την υπ’ αριθμ.49/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  

− την υπ’ αριθμ.611/2016 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, 

− την αριθμ. πρωτ: 16994/14.10.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
(α) την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 611/2016 απόφαση 
Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις 
υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 33.723,00 ευρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
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(β) διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

 
 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Ηλίας Στουραΐτης 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
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