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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Η Σ  9 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 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 20 Απριλίου 2016 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τετάρτη, ώρα 17:30 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 20.04.2016 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 7 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ηλίας 
Στουραϊτης, Δημήτρης Δράκος (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Παναγιώτη 
Τσίκλου), Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Απόντα μέλη  : - 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί ακύρωσης ή μη του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την 
προμήθεια οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών ΔΕ Κερατέας 
Αρ. Απόφ.:61/2016   
 

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 ή μη του πρόχειρου 

διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού 

παιδικών χαρών ΔΕ Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και 

αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών ΔΕ Κερατέας έχει ξεκινήσει από το Νοέμβριο του έτους 2015, όταν 
η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ: 22601/27.11.2015 έγγραφό της υπέβαλλε σχετικό 
αίτημα. Σύμφωνα με το ανωτέρω αίτημα και την υπ’ αριθμ. 65/2016 μελέτη της Υπηρεσίας, η προμήθεια 
αφορά τις κάτωθι παιδικές χαρές: 

1. Παιδική Χαρά στο ΟΤ 219, ποσό προϋπολογισμού 46.100,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 
56.703,00 ευρώ. 

2. Παιδική Χαρά στην οδό Δαβάκη, ποσό προϋπολογισμού 7.868,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 
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9.677,64 ευρώ. 
3. Παιδική Χαρά στην οδό Ελύτη, ποσό προϋπολογισμού 5.932,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 

7.296,36 ευρώ. 
Μέχρι σήμερα, η διαδικασία του διαγωνισμού εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη, αφού οι δύο 

συμμετέχουσες εταιρείες έχουν καταθέσει ενστάσεις κατά των σταδίων του διαγωνισμού και ειδικότερα 
η μία (1) εξ αυτών έχει προσφύγει κατά της υπ’ αριθμ.8/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 

Πριν από μία (1) εβδομάδα και έπειτα από συνάντηση που είχαμε με κλιμάκιο της ΔΕΗ Α.Ε., 
ενημερωθήκαμε ότι η εταιρεία προτίθεται να δώσει στο Δήμο Λαυρεωτικής το ποσό των 132.663,48 
ευρώ, που αφορά το υπόλοιπο χρημάτων του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και Δήμου 
Λαυρεωτικής, με σκοπό την κατασκευή παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 219 της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας.  

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ.215/209-06-2004 απόφαση του Σ.Δ. της ΔΕΗ ΑΕ είχε εγκριθεί το 
εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε., Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής 
και Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο αφορούσε την κάλυψη της δαπάνης για την ανέγερση νέου 
Βρεφονηπιακού Σταθμού, ενώ με την υπ’ αριθμ.197/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην 
Δήμου Λαυρεωτικής είχε γίνει η αποδοχή του ποσού των 320.000,00 ευρώ. Πράγματι ένα μέρος του 
ποσού αυτού δόθηκε για την ανέγερση του Βρεφονηπιακού Σταθμού, ενώ το υπόλοιπο παρέμενε σε 
εκκρεμότητα. 

Πρόθεση της ΔΕΗ ΑΕ είναι να χρηματοδοτήσει με το υπόλοιπο ποσό των 132.663,48 ευρώ τον 
σχεδιασμό και την κατασκευή μιας νέας ασφαλούς και λειτουργικής παιδικής χαράς, την προμήθεια και 
την εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα 
σχετικά πρότυπα ασφαλείας. 

Επειδή, όπως προκύπτει από την αριθμ.65/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού αφορά την παιδική χαρά στο Ο.Τ. 219  και επειδή μετά την 
επικοινωνία με τη ΔΕΗ ΑΕ διαφοροποιούνται οι περιστάσεις και το αντικείμενο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού δεν είναι πλέον αναγκαίο, είναι προφανές ότι ο πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια 
οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών ΔΕ Κερατέας πρέπει να 
ακυρωθεί. 

Στη συνέχεια το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κωνσταντίνος Λεβαντής πρότεινε να 
συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή για τη λήψη απόφασης αφού λάβει ο Δήμος σχετική επιστολή της ΔΕΗ 
ΑΕ με την οποία να δηλώνεται και εγγράφως η πρόθεσή της. 

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 και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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τη λήψη απόφασης περί ακύρωσης ή μη του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια 
οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών ΔΕ Κερατέας, σε νέα 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την αποστολή σχετικού εγγράφου από τη ΔΕΗ ΑΕ στο 
οποίο να δηλώνεται η  χρηματοδότηση του Δήμου Λαυρεωτικής με το ποσό των 132.663,48 ευρώ για 
την κατασκευή νέας παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 219 της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Δημήτρης Δράκος 
 
Σταύρος Κρητικός  
 
Ηλίας Στουραΐτης 
 
Κωνσταντίνος Λεβαντής  
 
Λάμπρος Μπουκουβάλας 
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