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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο  Τ Ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Η Σ  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 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 30 Ιανουαρίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 14:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 26.01.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Παναγιώτης 
Τσίκλος,  Ηλίας Στουραΐτης 

Απόντα μέλη  : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Λάμπρος Μπουκουβάλας 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών Νο2 και Νο3 της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη 
των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαυρεωτικής και των δομών του ΝΠΔΔ 
«ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 7/2017 

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 Νο2 και 

Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών προμήθειας τροφίμων για 

την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαυρεωτικής και των δομών του 

ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 
Τα με αριθμ. πρωτ: 953/23.06.2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004769040) και 954/23.06.2016 (ΑΔΑΜ: 
16REQ004768251) πρωτογενή αιτήματα που υποβλήθηκαν από το ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
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Την υπ’ αριθμ. 51/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, σχετικά με την 
διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Νομικού 
Προσώπου. 
Το αριθμ. πρωτ: 12847/02.08.2016 πρωτογενές αίτημα που υπεβλήθη από το Αυτοτελές Γραφείο 
Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 16REQ 004912859). 
Την υπ’ αριθμ. 150/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας 
τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαυρεωτικής και του 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής. 
Την υπ' αριθ. 21/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Την υπ’ αριθμ. 177/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές. 
Την υπ’ αριθμ.654/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΤΟΥ 
ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 
Την υπ’ αριθμ.247/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση της προμήθειας. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν κατατέθηκε καμία ένσταση. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού όρισε ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών την 25η Ιανουαρίου 2017 και συνέταξε το πρακτικό Νο2, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 25 Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 13:30 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 157/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των οικονομικών 

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

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.654/2016 και με αριθμ. πρωτ: 17281/19.10.2016 

Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω υπάλληλοι: 
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1. Λυδία Ιορδανίδου, ΠΕ1, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 

3. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ.654/2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 21/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 το από 16.12.2016 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 την υπ’ αριθμ. 247/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό, 

προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «οικονομικές προσφορές» που 

υπέβαλλαν οι διαγωνιζόμενοι. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων 

«οικονομικές προσφορές», ορίστηκε η 25η Ιανουαρίου 2017. 

Αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί μετά την 

αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά»: 
Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς 

συστήματος 
1 ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
45659 

2 ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 45624 

3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΙΑΜΟΣ 46028 

4 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 45709 

5 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 45966 

6 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45444 

Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, όπως αναλύονται κατωτέρω και 

συγκριτικά με τις τιμές του προϋπολογισμού μελέτης. 

1. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑΣ 
ΑΜΑΝΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦ

ΥΛΛΙΔΟΥ 
ΚΙΑΜΟΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙ

ΑΔΗΣ 
ΖΟΥΜΠΟΥ

ΛΑΚΗΣ 
Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ -- -- -- -- 4.450,00 -- 
Β1 ΕΙΔΗ 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
3% -- -- -- -- -- 

Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ 

-- -- -- -- 3.498,00 -- 

Δ1 ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

-- -- -- -- -- -- 

Ε1 ΕΙΔΗ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

3% 2,2% -- -- -- -- 

ΣΤ1 ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

6% -- -- -- -- -- 
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Ζ1 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

-- -- -- -- -- -- 

 

2. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑΣ 
ΑΜΑΝΤΑ  ΤΡΙΑΝΤΑΦ

ΥΛΛΙΔΟΥ 
ΚΙΑΜΟΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙ

ΑΔΗΣ 
ΖΟΥΜΠΟΥ

ΛΑΚΗΣ 
Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ -- -- -- -- 4.450,00 -- 
Β2 ΕΙΔΗ 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
3% -- -- -- -- -- 

Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ 

-- -- -- -- 3.498,00 -- 

Δ2 ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

-- -- -- -- 7.221,75 -- 

Ε2 ΕΙΔΗ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

3% 2,2% -- -- -- -- 

ΣΤ2 ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

6% -- -- -- -- -- 

Ζ2 ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

-- -- -- -- -- -- 

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑΣ 
ΑΜΑΝΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦ

ΥΛΛΙΔΟΥ 
ΚΙΑΜΟΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙ

ΑΔΗΣ 
ΖΟΥΜΠΟΥ

ΛΑΚΗΣ 
Ζ3 ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
79.497,60 -- 73.866,00 68.858,40 -- 82.212,00 

 Οι ανωτέρω αναφερόμενες τιμές είναι μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών 

π ρ ο τ ε ί ν ε ι  
την κατακύρωση της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

του Δήμου Λαυρεωτικής και των δομών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, ανά ομάδα (όπως 

αυτές αναφέρονται στην αριθμ. 21/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών), ως κατωτέρω: 

1. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 

4.450,00 €, πλέον ΦΠΑ 
Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, με ποσοστό έκπτωσης 3% στο τιμολόγιο της 

μελέτης 
Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 

3.498,00 €, πλέον ΦΠΑ 
Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ --- 
Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, με ποσοστό έκπτωσης 3% στο τιμολόγιο της 

μελέτης 
ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, με ποσοστό έκπτωσης 6% στο τιμολόγιο της 

μελέτης 
Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ --- 

 

2. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 
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ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 

4.450,00 €, πλέον ΦΠΑ 
Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, με ποσοστό έκπτωσης 3% στο τιμολόγιο της 

μελέτης 
Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 

3.498,00 €, πλέον ΦΠΑ 
Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 

7.221,75 €, πλέον ΦΠΑ 
Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, με ποσοστό έκπτωσης 3% στο τιμολόγιο της 

μελέτης 
ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, με ποσοστό έκπτωσης 6% στο τιμολόγιο της 

μελέτης 
Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ --- 

 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, στο ποσό των 68.858,40 €, πλέον 

ΦΠΑ 
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.  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποφακέλων «οικονομικών προσφορών», η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό Νο3, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 3  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 25 Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα  Τετάρτη 

και ώρα 15:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 157/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την ανάθεση της 

προμήθειας τροφίμων των ομάδων Δ1, Ζ1, Ζ2 της αριθμ. 21/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω υπάλληλοι: 

1. Λυδία Ιορδανίδου, ΠΕ1, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 

3. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον ανοικτό 

διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύχθηκε με την αριθμ.654/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, σχετικά 

με την προμήθεια του θέματος, η Επιτροπή διεπίστωσε ότι: 
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Για την ομάδα Δ1 «είδη αρτοποιείου» για τους Παιδικούς Σταθμούς ΔΕ Λαυρεωτικής, δεν κατατέθηκε 

προσφορά. 

Για την ομάδα τροφίμων Ζ1 «είδη παντοπωλείου» για τους Παιδικούς Σταθμούς ΔΕ Λαυρεωτικής, η 

μοναδική προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ απορρίφθηκε 

στο στάδιο της αξιολόγησης των «δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών». 

Για την ομάδα τροφίμων Ζ2 «είδη παντοπωλείου» για τους Παιδικούς Σταθμούς ΔΕ Κερατέας, η 

μοναδική προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ απορρίφθηκε 

στο στάδιο της αξιολόγησης των «δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 «….Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση 

συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, 

εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι 

διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της…» 

Λόγω του συνολικού ύψους του προϋπολογισμού της μελέτης (198.153,58 ευρώ), αλλά και των 

επιμέρους προϋπολογισμών των ομάδων Δ1, Ζ1 & Ζ2 (28.840,65 ευρώ), για την προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 «…Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, 

επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη 

ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, 

με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών…» 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ.654/2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 21/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 το από 16.12.2016 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 

 την υπ’ αριθμ. 247/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό, 

 το πρακτικό Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 

 το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε προσφορά για την ομάδα Δ1, ενώ οι υποβληθείσες προσφορές 

για τις ομάδες Ζ1 & Ζ2 απορρίφθηκαν 

 τις διατάξεις των άρθρων 32 και 106 του Ν.4412/2016 

π ρ ο τ ε ί ν ε ι  
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την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτών για τις ομάδες 

τροφίμων Δ1, Ζ1 και Ζ2 της αριθμ.21/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

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.  

Κατόπιν των 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, 

− Τα πρακτικά Νο 2 και Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την 
αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομική Προσφορά» που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 654/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και 
αφορά την ανάθεση της προμήθειας ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 
 
(β) κατακυρώνει ως ανάδοχους της προμήθειας τους κατωτέρω προμηθευτές ανά ομάδα τροφίμων: 
1. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
Α1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 

4.450,00 €, πλέον ΦΠΑ 
Β1 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, με ποσοστό έκπτωσης 3% στο τιμολόγιο της 

μελέτης 
Γ1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 

3.498,00 €, πλέον ΦΠΑ 
Δ1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ --- 
Ε1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, με ποσοστό έκπτωσης 3% στο τιμολόγιο της 

μελέτης 
ΣΤ1 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, με ποσοστό έκπτωσης 6% στο τιμολόγιο της 

μελέτης 
Ζ1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ --- 

 

2. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
Α2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 

4.450,00 €, πλέον ΦΠΑ 
Β2 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, με ποσοστό έκπτωσης 3% στο τιμολόγιο της 

μελέτης 
Γ2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 

3.498,00 €, πλέον ΦΠΑ 
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Δ2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, στο ποσό των 
7.221,75 €, πλέον ΦΠΑ 

Ε2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, με ποσοστό έκπτωσης 3% στο τιμολόγιο της 
μελέτης 

ΣΤ2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΜΑΝΤΑ, με ποσοστό έκπτωσης 6% στο τιμολόγιο της 
μελέτης 

Ζ2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ --- 
 
3. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαυρεωτικής 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
Ζ3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, στο ποσό των 68.858,40 €, πλέον 

ΦΠΑ 
 
(γ) κηρύσσει  άγονο το διαγωνισμό για τις ομάδες τροφίμων: Δ1 (είδη αρτοποιείου) της δομής «Παιδικοί 
Σταθμοί ΔΕ Λαυρεωτικής», Ζ1 (είδη παντοπωλείου) της δομής «Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ Λαυρεωτικής», Ζ2 
(είδη παντοπωλείου) «Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ Κερατέας». 
(δ) διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής, προκειμένου να εγκρίνει την 
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με χρήση της 
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και των άρθρων 
32 και 106 του Ν.4412/2016. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή 
φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» & 
«ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 8/2017 

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 Νο2 της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου 

Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ΄΄ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Το αριθμ. πρωτ: 357/19.04.2016 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, το 
οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 16REQ 004391657. 
Το αριθμ. πρωτ: 451/14.04.2016 πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, το 
οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 16REQ 004745669. 
Το αριθμ. πρωτ: 4206/28.03.2016 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 16REQ 004082064. 
Την υπ’ αριθμ. 109/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας 
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γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Λαυρεωτικής και 
των Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ». 
Την υπ' αριθ. 60/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Την υπ’ αριθμ. 148/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές. 
Την υπ’ αριθμ.578/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΚΑΙ «ΚΕΦΑΛΟΣ». 
Την υπ’ αριθμ.224/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση της προμήθειας. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν κατατέθηκε καμία ένσταση. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού όρισε ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών την 16η Ιανουαρίου 2017 και συνέταξε το πρακτικό Νο2, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 
«ΘΟΡΙΚΟΣ» & «ΚΕΦΑΛΟΣ»  

 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 17 Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 14:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 157/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των οικονομικών 

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

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 578/2016 και με αριθμ. πρωτ: 15382/19.09.2016 

Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω υπάλληλοι: 

1. Λυδία Ιορδανίδου, ΠΕ1, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 

3. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 την υπ’ αριθμ.578/2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής,  

 την υπ’ αριθμ. 60/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «προμήθεια 

φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ και 

‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’», το από 29.08.2016 πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, 
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 την υπ’ αριθμ. 224/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό, 

προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «οικονομικές προσφορές» που 

υπέβαλλαν οι διαγωνιζόμενοι. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων 

«οικονομικές προσφορές», ορίστηκε η 16η Ιανουαρίου 2017. 

Αποσφραγίσθηκε μόνο η αριθμ. 44249 οικονομική προσφορά του Οικονομικού Φορέα: 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε., η οποία έγινε αποδεκτή σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, όπως αναλύεται κατωτέρω και 

συγκριτικά με τις τιμές του προϋπολογισμού μελέτης. 

A/A Περιγραφή Είδους Μονάδα 
Μέτρησης  Ποσότητα (lt) Τιμή             

Μονάδας (€) Δαπάνη (€) 

1 
Γάλα αγελαδινό φρέσκο 
 (συσκευασία 1 Lt) για 105 εργαζομένους 
στο Δήμο 

TEM 27.720 1,16 32.155,20 

2 
Γάλα αγελαδινό φρέσκο 
 (συσκευασία 1 Lt) για 04 εργαζομένους 
στο ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ 

TEM 2.464 1,16 2.858,24 

3 
Γάλα αγελαδινό φρέσκο 
 (συσκευασία 1 Lt) για 16 εργαζομένους 
στο ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ 

TEM 1.200 1,16 1.392,00 

ΣΥΝΟΛΟ 36.405,44 

Φ.Π.Α. 13% 4.732,71 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41.138,15 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών 

π ρ ο τ ε ί ν ε ι  
την κατακύρωση της προμήθειας φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του 

Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής στην 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα στο Περιστέρι, Βασιλ. Αλεξάνδρου 

84, με ΑΦΜ 093314039, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, στο ποσό των 36.405,44 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 

41.138,15 ευρώ. 

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.  
 

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

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− Το πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών, 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(α) εγκρίνει στο σύνολό του το πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την 
αξιολόγηση των φακέλων «Οικονομική Προσφορά» που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 578/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και 
αφορά την ανάθεση της προμήθειας ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΚΑΙ «ΚΕΦΑΛΟΣ». 
(β) κατακυρώνει ως ανάδοχο της προμήθειας την ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα στο Περιστέρι, Βασιλ. Αλεξάνδρου 84, με ΑΦΜ 093314039, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, 
στο ποσό των 36.405,44 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 41.138,15 ευρώ. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του 
συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά 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 – κατακύρωση 
αναδόχου 
Αρ. Απόφ.: 9/2017 

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 της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά 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 

– κατακύρωση αναδόχου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
1. Την από 24.10.2016 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναρτήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 16REQ005288305 
2. Την υπ’ αριθμ.96/2016 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 59.917,74 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

3. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2016 και 
ειδικότερα στους ΚΑ 20-7131.002 και 20-7131.003 

4. Την υπ’ αριθμ.193/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση των 
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απαιτούμενων πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ 20-7131.002 και 20-7131.003 του προϋπολογισμού 
δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016 

5. Την υπ’ αριθμ. 235/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση της αριθμ. 
96/2016 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού 

6. Την υπ’ αριθμ. 800/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού 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 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίστηκε η 28η Δεκεμβρίου 2016. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συνέταξε το πρακτικό Νο1 σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

 (ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 28 Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 11:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 157/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, προκειμένου να διενεργήσει το συνοπτικό διαγωνισμό που 

προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.: 800 και με αρ. πρωτ: 20435/14.12.2016 Διακήρυξη Δημάρχου 

Λαυρεωτικής σχετικά με την προμήθεια του θέματος. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κατωτέρω υπάλληλοι: 

1. Λυδία Ιορδανίδου ΠΕ1, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 

3. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

Περίληψη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, κατά τα νόμιμα, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 

ΩΑΔΧΩΛ1-Μ2Β, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr και αναρτήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής. 

Ολόκληρη η διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 16PROC05578420, στις 15 

Δεκεμβρίου 2016. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην παραλαβή των φακέλων των προσφορών από τους 

ενδιαφερόμενους (ένας ενδιαφερόμενος). Ο φάκελος μονογράφθηκε και αριθμήθηκε.  

Στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν μέρος οι κατωτέρω ενδιαφερόμενοι 

προμηθευτές: 
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1. Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, 

με έδρα 10 km Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία, με ΑΦΜ 094251730, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με αρ. πρωτ. 

κατάθεσης προσφοράς 21196/28.12.2016. 

Αφού πέρασε η ώρα λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών (ώρα 11:00), η 

Επιτροπή δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτός άλλος ενδιαφερόμενος και κήρυξε το τέλος της 

διαδικασίας επίδοσης προσφορών. 

Η Επιτροπή, ακολούθως, διαπίστωσε ότι η προσφορά υποβλήθηκε σε φάκελο καλά σφραγισμένο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 800/2016 διακήρυξη και στο άρθρο 92 του Ν.4412/2016 και 

προχώρησε στην αποσφράγιση της. 

Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φoρείς υποβάλλουν με την προσφορά 

τους τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»  

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

Κατά την εξέταση του φακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής» διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω: 

Η εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. (ΑΦΜ: 094251730), κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων 

δικαιολογητικών, είναι πλήρης και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού (αποσφράγιση τεχνικών προσφορών). 

Κατά την εξέταση του φακέλου «τεχνική προσφορά», η Επιτροπή διεπίστωσε τα ακόλουθα: 

Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. (ΑΦΜ: 094251730), προέκυψε 

ότι η τεχνική προσφορά της εταιρίας, είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών του διαγωνισμού, και κατά συνέπεια μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

Αποδέχεται την προσφορά της εταιρίας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., (ΑΦΜ: 094251730) και κρίνει ότι μπορεί να 

προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στη συμμετέχουσα εταιρεία στις 17 Ιανουαρίου 2017. Ακολούθως, 
εστάλη η αριθμ. πρωτ:552/17.01.2017 πρόσκληση ανοίγματος οικονομικών προσφορών. Ως ημερομηνία 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίστηκε η 20 Ιανουαρίου 2017. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συνέταξε το πρακτικό Νο2, το οποίο σας θέτω υπόψη: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

 (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 
Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 20 Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 11:00 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 157/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους: 

1. Λυδία Ιορδανίδου ΠΕ1, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 

3. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών που έγιναν 

αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού 

διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση 

του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν 

στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής». 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διεπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Κατά τη διαδικασία δεν παρευρέθηκε εκπρόσωπος από τη συμμετέχουσα εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.. 

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «Β. 

ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», η οποία ήταν και η μοναδική που έγινε δεκτή κατά το προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης 

του διαγωνισμού. 

Η οικονομική προσφορά της εταιρείας ανέρχεται σε 40.311,73 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (9.674,82 ευρώ), 

ήτοι 49.986,55 ευρώ. 

Η Επιτροπή διεπίστωσε ότι η κατατεθείσα οικονομική προσφορά είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην 

υπ’ αριθμ.800 και με αριθμ. πρωτ:20435/14.12.2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς που κατατέθηκε 

από την εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, με έδρα 10 km Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία, με ΑΦΜ 094251730, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, 

με έδρα Στρ. Τόμπρα 5, Αγία Παρασκευή, με ΑΦΜ 998414961, Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, στο ποσό 

των 40.311,73 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 49.986,55 ευρώ. 

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

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα. 

Στη συνέχεια εστάλη η αριθμ. πρωτ:912/24.01.2017 πρόσκληση σχετικά με την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
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Η εταιρεία κατέθεσε στο Πρωτόκολλο του Δήμου το φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο οποίος 
έλαβε αριθμ. πρωτ: 1126/27.01.2016 
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή συνέταξε το από 27.01.2017 πρακτικό 
Νο3, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

(ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) 
Σήμερα 27 Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην έδρα του Δήμου  

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

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια «ηλεκτρολογικού υλικού 

για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα 

παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.157/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους: 

1. Λυδία Ιορδανίδου ΠΕ1, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 

3. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

εκ των οποίων παρόντες ήταν και οι τρεις (3)  

συνήλθε για να ελέγξει τα κατατεθέντα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της μειοδότριας εταιρείας Β. 

ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 912/24.01.2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 

Η μειοδότρια εταιρεία «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ» υπέβαλε με το υπ’ αριθμ. 1126/27.01.2017 πρωτόκολλο του 

Δήμου μας τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά. 

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

απαιτούμενα και σύννομα. 

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 με την έγκριση των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση 
ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής και την 
κατακύρωση αναδόχου της προμήθειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
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− Την υπ’ αριθμ.96/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
59.917,74 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,  

− Την υπ’ αριθμ. 235/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση της αριθμ. 
96/2016 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, 

− Την υπ’ αριθμ. 800/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού, 

− Το με ημερομηνία 17.01.2017 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών, 

− Το με ημερομηνία 20.01.2017 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών 

− Το με ημερομηνία 27.01.2017 πρακτικό της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το από 17.01.2017 Νο1 της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών. 
Β. Εγκρίνει στο σύνολό του το από 20.01.2017 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση 
των οικονομικών προσφορών.  
Γ. Εγκρίνει στο σύνολό του το από 27.01.2017 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Δ. Αναθέτει την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και 
την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου 
Λαυρεωτικής, στην εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, με έδρα στο 10ο km Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία, με ΑΦΜ 094251730, 
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, στο ποσό των 40.311,73 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 49.986,55 ευρώ. 
Δ. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών 
προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 10/2017 

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 της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
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προμηθευτών – χορηγητών προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του 

Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
1. Την υπ’ αριθμ.14/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής», (ΑΔΑΜ: 16REQ005420133). 
2. Την υπ’ αριθμ. 15/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής», (ΑΔΑΜ: 16REQ005420231). 
3. Την υπ’ αριθμ. 68/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, με θέμα 

«προγραμματισμός προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των δομών του 
ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ του Δήμου Λαυρεωτικής, έτους 2016 – 2017», (ΑΔΑΜ: 16REQ005418739), με την 
οποία έγινε και η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης.  
4. Το αριθμ. πρωτ: 16141/29.09.2016 πρωτογενές αίτημα που υπεβλήθη από το Γραφείο Κίνησης 

του Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 16REQ 005173422). 
5. Την υπ’ αριθμ. 181/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής με την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
6. Την υπ' αριθ. 22/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 
7. Την υπ’ αριθμ. 201/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής, με την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές. 
8. Την υπ’ αριθμ.747/2016 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η 

διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών 
προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ολόκληρη η διακήρυξη 

του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 16PROC005443424. Περίληψη της διακήρυξης 
αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 7ΚΦΝΩΛ1-ΑΦΧ), δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Δημοσίων 
Συμβάσεων του Εθνικού Τυπογραφείου (ΦΕΚ 493/ΔΔΣ/02.12.2016) και στις εφημερίδες 
«ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», «ΑΜΑΡΥΣΙΑ», «ΠΑΛΜΟΣ», 
«ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ». Επίσης, τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 
Στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται ακολούθως, κατατέθηκαν ηλεκτρονικές προσφορές 
από τους ακόλουθους προμηθευτές: 

http://www.lavreotiki.gr/
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Α/Α Επωνυμία συμμετέχοντα Αριθμός προσφοράς 
συστήματος 

1 ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

46829 

2 Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 48242 
 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνέταξε το με ημερομηνία 19 Ιανουαρίου 2017 πρακτικό Νο 1, 
το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΠΔΔ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ) 

 

Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 19 Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα  Πέμπτη και 

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

αριθμ.157/2016 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 

ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.747/2016 και με αριθμ. 

πρωτ: 19261/24.11.2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής.  

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

1. Λυδία Ιορδανίδου ΠΕ1, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 

3. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.747/2016 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, την υπ’ 

αριθμ. 22/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών 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 αύξοντα αριθμό 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος α/α: 29757 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

τις 27 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

υποφακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικές προσφορές» ορίστηκε η 3 Ιανουαρίου 2017, ημέρα 

Τρίτη. 

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

τη διακήρυξη του διαγωνισμού θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
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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 ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

46829 

2 Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 48242 

Ειδικότερα, ανά ομάδα ειδών κατατέθηκε προσφορά από τους ακόλουθους ενδιαφερόμενους 

προμηθευτές: 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Α ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. 

Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

Β1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

Β2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

Β3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

 

Οι ανωτέρω συμμετέχοντες κατέθεσαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της διακήρυξης, 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 ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

21361/29.12.2016 

2 Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 21373/29.12.2016 

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή 

διαπίστωσε τα κατωτέρω: 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
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Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής.  

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μία και μοναδική 

προσφορά είτε για το σύνολο των ομάδων, είτε για ορισμένες ομάδες, ωστόσο για το σύνολο των ειδών 

κάθε ομάδας.  

(β) Ομοίως από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού, όπως τα 

προσφερόμενα λιπαντικά θα καλύπτουν συσσωρευτικά τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές. 
Συνεπώς εάν έστω και ένα (1) λιπαντικό δεν προσφέρεται ή είναι διαφορετικό από τα ζητούμενα ή δεν 

καλύπτει συσσωρευτικά της μελέτης τις προδιαγραφές της διακήρυξης, τότε απορρίπτεται και αυτόματα 

απορρίπτεται και όλη η ομάδα ή οι ομάδες για τις οποίες λαμβάνει μέρος. 

Ο Οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.: 

για το υπ’ αριθμ. τρία (3) λιπαντικό (Συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W/30), προσφέρει 

το PRISTA ULTRA TD 10W/40 (ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ). 

Για το υπ’ αριθμ. έξι (6) προϊόν της μελέτης (Υπερισχυμένη βαλβολίνη 80W/90, με προδιαγραφές API 

GL-4/GL-5/MT1),  προσφέρει τη βαλβολίνη PRISTA EP 80W/90  με προδιαγραφή API GL-5. 

Το προσφερόμενο προϊόν PRISTA LEADER TD 10W/40 (α/α 4 προϊόν της μελέτης), δεν καλύπτει τις 

προδιαγραφές ACEA A4/B4, A5/B5, A2/B2. 

Το προσφερόμενο προϊόν PRISTA TURBO DIESEL SAE 20W/50 (α/α 5 προϊόν της μελέτης), δεν 

καλύπτει τις προδιαγραφές ACEA E5, E3, A3/B4. 

Όλα τα προαναφερόμενα προϊόντα απορρίπτονται σύμφωνα με την παρ. 3 του με αριθμ. πρωτ. 

30/004/000/4376/8-11-2016 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους. 

Με βάση τα ανωτέρω η τεχνική προσφορά της εταιρείας δε γίνεται αποδεκτή. 

Προσφορά του οικονομικού φορέα: Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 
Κατέθεσε το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Η τεχνική προσφορά της είναι 

πλήρης και γίνεται δεκτή. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

Κάνει δεκτή την προσφορά των οικονομικού φορέα: Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 

Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα: ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 

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 έχοντας υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
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− Το από 19.01.2017 πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(Α) εγκρίνει στο σύνολό του το από 19.01.2017 πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
σχετικά με την αξιολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που 
κατατέθηκαν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΠΔΔ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ). 
(Β) απορρίπτει την προσφορά του Οικονομικού Φορέα: ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 
(Γ) κάνει δεκτή στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού την προσφορά του Οικονομικού Φορέα: Δ. & Π. 
ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 
Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 
Αρ. Απόφ.: 11/2017 

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 2017» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
929/25.01.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου 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. 
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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 2017 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»: 
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. 

 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)»  
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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 προμηθειών  για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/16. 

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 2017, 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:929/25.01.2017 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 
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συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017, ως κατωτέρω: 
Τακτικά Μέλη 
1. Ιωάννης Λιέπουρης, ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 
2. Μαρία Δρογγίτη, ΔΕ Διοικητικού 
3. Αναστασία Καραγιώργου, ΔΕ Διοικητικού 
 
Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Ειρήνη Αγγελή, ΠΕ Γεωπόνων 
2. Δημήτριος Σωφρόνης, ΔΕ1 Διοικητικού 
3. Ζωή Αντωνίου, 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 2017. 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 2017 
Αρ. Απόφ.: 12/2017 

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 

υπηρεσιών για το έτος 2017» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
935/25.01.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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«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 2017 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» 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. 

 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.»  
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 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 2017 βάσει του Ν.4412/16, αποτελούμενη από τους:  

 

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 
αποφασίσουν σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης 
Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες της, τον 
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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:935/25.01.2017 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 2017, ως κατωτέρω: 
Τακτικά Μέλη 
1. Δημήτριος Πανάγιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Έργων Υποδομής 
2. Αντωνία Αντωνίου, ΔΕ1 Διοικητικού 
3. Μαρία Κουτσουνάκη, ΤΕ Διοικητικός 
 
Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Μαρία Ζωή Παπαθανάση ΠΕ Χημικών Μηχανικών 
2. Θεόδωρος Γκιώνης, ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού 
3. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, ΔΕ1 Διοικητικού 
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κος Δημήτριος Πανάγιος. 
 
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 2017. 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 άσκησης ή μη ένδικου μέσου (ανακοπή και αίτηση αναστολής) 
του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.42/2016 διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από το 
Ειρηνοδικείο Λαυρίου (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΝΗΣ) 
Αρ. Απόφ.: 13/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου 

(ανακοπή και αίτηση αναστολής) του Δήμου Λαυρεωτικής κατά της υπ’ αριθμ.42/2016 διαταγής 

πληρωμής που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΝΗΣ)», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Ο κος Νικόλαος Δούνης του Βασιλείου υπέβαλε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου αίτηση και 
πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ.42/2016 διαταγής πληρωμής εναντίον του Δήμου Λαυρεωτικής, με την 
οποία μας υποχρεώνει να του καταβάλουμε τα κατωτέρω ποσά: 

1.  Για επιδικασθέν κεφάλαιο 6.448,00 ευρώ. 
2.  Για νομίμους τόκους του κεφαλαίου από την επομένη της εκδόσεως των τιμολογίων μέχρι την ημέρα 

έκδοσης της διαταγής πληρωμής 113,17 ευρώ. 
3.  Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 200,00 ευρώ. 
4.  Για σύνταξη επιταγής 200,00 ευρώ. 
5.  Για έκδοση ακριβούς αντιγράφου εξ απογράφου μετά των αντιγραφικών δικαιωμάτων, επίδοση 

τούτου και οδοιπορικά 150,00 ευρώ 
Συνολικά: 7.111,17 ευρώ, νομίμως εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι 

εξοφλήσεως. 
Η ανωτέρω διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας την 1η Δεκεμβρίου 2016 και πήρε 

αριθμό πρωτοκόλλου 19698/01.12.2016. 
Σύμφωνα με το νόμο, ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει το δικαίωμα να ασκήσει το ένδικο μέσο της 

ανακοπής κατά της διακοπής πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
επίδοση αυτής, η ευδοκίμηση, ωστόσο, του οποίου είναι αμφίβολη, καθώς ο Δήμος Λαυρεωτικής 
παρέλαβε τα εμπορεύματα. 

Συγκεκριμένα, από την ανάγνωση της διαταγής πληρωμής, προκύπτει ότι αφορά υπηρεσίες 
συντήρησης – επισκευής, καθώς και προμήθεια ανταλλακτικών για τα κάτωθι οχήματα – μηχανήματα 
του Δήμου Λαυρεωτικής: 
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ΜΕ 123806 μηχάνημα έργου 
ΚΗΟ 6144 φορτηγό όχημα 
ΚΗΙ 3020 φορτηγό όχημα 
ΚΗΟ 6120 απορριμματοφόρο όχημα 
ΜΕ 101575 μηχάνημα έργου 
Ο Δήμος Λαυρεωτικής παρέλαβε και υπέγραψε τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και τα 

τιμολόγια πώλησης αγαθών, επιβεβαιώνοντας την προσήκουσα παράδοση και παραλαβή των 
εμπορευμάτων και υπηρεσιών. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στο από 15.12.2016 έγγραφό του, σχετικά με τη διαταγή 
πληρωμής του κου Νικολάου Δούνη, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για να φέρει αποτέλεσμα ενδεχόμενη 
ανακοπή, πρέπει να υπάρχουν σχετικά βάσιμα επιχειρήματα, ώστε να αποκρουσθούν οι αιτούμενες 
οφειλές του Δήμου, καθώς και ο σχετικός φάκελος της συναλλαγής με τον αιτούντα. Επίσης, μόνη η 
άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση. 

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
αρμόδιο όργανο να αποφασίσει σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής είναι η Οικονομική Επιτροπή, ο 
κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ.42/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 
με την οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής διατάσσεται να καταβάλει στον κο Νικόλαο Δούνη του Βασιλείου, το 
συνολικό ποσό των 7.111,17 ευρώ, νομίμως εντόκως από της επιδόσεως της διαταγής πληρωμής μέχρι 
εξοφλήσεως, για τις υπηρεσίες και τα ανταλλακτικά που παρέδωσε ο αιτών στο Δήμο Λαυρεωτικής. 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος των ΚΑ 10-6411 και 20-6411 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή διοδίων Αττικής Οδού 
Αρ. Απόφ.: 14/2017 

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 «έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων 

προπληρωμής σε βάρος των ΚΑ 10-6411 και 20-6411 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 

2017 για την πληρωμή διοδίων Αττικής Οδού», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 
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Με το αριθμ. πρωτ: 490/16.01.2017 έγγραφό του, το Γραφείο Κίνησης του Δήμου αιτείται την 
έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού ποσού 8.000,00 ευρώ για την κάλυψη 
δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού των απορριμματοφόρων & λοιπών οχημάτων του Δήμου. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του έτους 2017 ως κατωτέρω: 
Ποσό 7.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 
Ποσό 1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 
Με βάση τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με: 

(α) τη διάθεση της πίστωσης ποσού 7.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 και ποσού 1.000,00 ευρώ 
σε βάρος του ΚΑ 10-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, 
για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού των απορριμματοφόρων και λοιπών 
οχημάτων του Δήμου. 
(β) την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου του 
Δήμου Λαυρεωτικής. 

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, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 
Β.Δ/τος, 

− το αριθμ. πρωτ: 490/16.01.2017 έγγραφο του Γραφείο Κίνησης του Δήμου 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 7.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6411 και ποσού 
1.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6411 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής 
οικονομικού έτους 2017, για την κάλυψη δαπανών διέλευσης διοδίων της Αττικής Οδού για τα 
απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα του Δήμου. 
Β. Εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στο όνομα του υπαλλήλου 
του Δήμου Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνου Καραμπάτσου, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρ/κων. 
Γ. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
30.04.2017. 
Δ. Η απόδοση των χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017 για την αποστολή αλληλογραφίας των 
Υπηρεσιών του Δήμου μέσω ΕΛΤΑ 
Αρ. Απόφ.: 15/2017 
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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 «έκδοσης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017  για την 

αποστολή αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου μέσω ΕΛΤΑ», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 1016/26.01.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Σας γνωρίζουμε ότι για την αποστολή αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου μας μέσω ΕΛΤΑ 

κρίνεται αναγκαία η καταβολή της δαπάνης του ποσού των 500,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου 

του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με 

τα άρθρα 32, 34, 37 του από Β.Δ/τος 17/5 – 15/06/1959. 

Με την υπ’ αριθμ. 49/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

10.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.  

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Δημητρίου 

Ιατρού. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από την ανωτέρω αναφερόμενη υπάλληλο παρακαλούμε να 

ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής.» 

Στη συνέχεια, 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, 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 
Β.Δ/τος, 

− την αριθμ. πρωτ: 1016/26.01.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− την υπ’ αριθμ.49/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-
6221 με τίτλο: «ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017, 
για την αποστολή αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Ορίζει ως υπόλογο τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Δημήτριο Ιατρού, ΥΕ1 Κλητήρων - 
Θυρωρών.  
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Γ. Η προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, ορίζεται τρεις (3) μήνες, 
ήτοι 30 Απριλίου 2017. 
Δ. Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής η μη των αιτιολογήσεων και των οικονομικών 
προσφορών των διαγωνιζομένων του έργου «κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του δημοτικού σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ του Δήμου 
Λαυρεωτικής» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.134/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 16/2017 

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 «αποδοχής η μη των αιτιολογήσεων 

και των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων του έργου «κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα 

και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του δημοτικού σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ του Δήμου 

Λαυρεωτικής» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.134/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

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

− 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 αριθμ. πρωτ: 11560/012.07.2016 περίληψη διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού. 

− Το αριθμ. πρωτ: 13015/03.08.2016 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

− Την υπ’ αριθμ. 12871/02.08.2016 αίτηση της εταιρίας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - 
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».  

− Τις αρ. πρωτ: 13167/05-8-2016, 13214/8-8-2016, 13228/8-8-2016, 13250/8-8-2016 ενστάσεις, 
που υποβλήθηκαν κατά του αρ. πρωτ: 13015/03.08.2016 πρακτικού της δημοπρασίας του έργου. 
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− Την υπ’ αριθμ.134/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγιναν αποδεκτές οι 
ανωτέρω ενστάσεις, αποκλείστηκε η εργοληπτική επιχείρηση “VASARTIS S.A.” από τη συνέχιση του 
διαγωνισμού και ζητήθηκε από τους προσφέροντες, πλην του τελευταίου μειοδότη, να υποβάλλουν 
γραπτές διευκρινίσεις. 

− Την από 02.08.2016 προσφυγή της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ.134/2016 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής. 

− Την από 23.08.2016 προσφυγή του κου ΨΑΡΡΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ κατά της υπ’ 
αριθμ.134/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

− Τον αριθμ. πρωτ:14205/29.08.2016 διευκρινιστικό φάκελο της εταιρείας «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ 
Α.Ε.». 

− Τον αριθμ. πρωτ: 14417/01.09.2016 διευκρινιστικό φάκελο του εργολήπτη «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ». 

− Τον αριθμ. πρωτ: 14182/29.08.2016 διευκρινιστικό φάκελο του εργολήπτη «ΨΑΡΡΑΚΗ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ». 

− Τον αριθμ. πρωτ: 14207/29.08.2016 διευκρινιστικό φάκελο του εργολήπτη «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΦΩΤΙΟΥ». 

− Την υπ’ αριθμ.180/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η μερική 
ανάκληση της αριθμ.134/2016 προηγούμενης απόφασής της, ως προς την αποδοχή του αριθμ. πρωτ: 
13015/03.08.2016 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη η προσφορά της εταιρείας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 12871/02.08.2016 αίτησής της και η ανωτέρω προσφορά εντάχθηκε στον πίνακα 
αποδεκτών προσφορών. 

− Το αριθμ. πρωτ: 15524/20.09.2016 έγγραφο του εργολήπτη «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΥ», σχετικά 
με την αιτιολόγηση – διευκρίνιση της προσφοράς και υποβολή μεταφράσεων ξενόγλωσσων 
δικαιολογητικών.  

− Τα αριθμ. πρωτ: 15540/20.09.2016 και 15846/26.09.2016 έγγραφα του εργολήπτη «ΨΑΡΡΑΚΗ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ», σχετικά με την υποβολή μεταφράσεων των διευκρινιστικών στοιχείων.  

− Το αριθμ. πρωτ:90387/3.3350/04.11.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το 
οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 18.11.2016 (αριθμ. πρωτ: 18354/18.11.16), σχετικά με την 
απόρριψη της προσφυγής του εργολήπτη ΨΑΡΡΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ. 

− Το αριθμ. πρωτ:102779/37438/08.12.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το 
οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 15.12.2016 (αριθμ. πρωτ: 20476/15.12.16), σχετικά με την 
απόρριψη της προσφυγής της εταιρείας «ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.». 
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− Το αριθμ. πρωτ: 21352/29.12.2016 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά 
με την αξιολόγηση των κατατεθειμένων διευκρινιστικών φακέλων που υποβλήθηκαν από τους 
συμμετέχοντες σύμφωνα με τις αριθμ.134/2016 και 18/2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, το 
οποίο σας θέτω υπόψη: 

  Στην Κερατέα, την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016, και ώρα 09:00 συνεδρίασε, η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού για την Αξιολόγηση και διαβίβαση των κατατεθειμένων διευκρινιστικών φακέλων σύμφωνα 

με τις υπ’ αριθμ. 134/2016 και 180/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που  υποβλήθηκαν για 

το έργο «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.  

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  υπ’ αριθμ. 134 και 180/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

ζητήθηκαν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, 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. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν τις ανωτέρω διευκρινήσεις εντός χρονικού διαστήματος δέκα 

(10) ημερών δηλαδή έως 29-08-2016. 

Στην ανωτέρω πρόσκληση ανταποκρίθηκαν εμπροθέσμως οι: 
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«ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.»    

«ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»  

«ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ» 

 

Η εταιρία «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» υπέβαλλε φάκελο εκπρόθεσμα την 01-09-2016. 

Η εταιρία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε.» δεν υπέβαλλε φάκελο. 

Η εταιρία «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε.» δεν υπέβαλλε φάκελο. 

Η εταιρία «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ - Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.» δεν υπέβαλλε φάκελο. 

Η εταιρία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» δεν υπέβαλλε φάκελο. 

 

Α. Στον φάκελο του εργολήπτη «ΨΑΡΡΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ», προκύπτουν τα εξής:  

• Έχει προσκομίσει προηγούμενη εμπειρία του σε παρόμοια με το δημοπρατούμενο έργα (έχει 

κατασκευάσει 1 έργο στο Λαύριο ενώ ο συνεργαζόμενος υπεργολάβος του 10 έργα σύμφωνα με τη 

δήλωσή του),  

• Ο οικονομικός χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής πληροί τις απαιτήσεις του προϋπολογισμού 

όμως δεν συνάδει με την 11/95 με αρ. πρωτ. Δ17α/07/31/ΦΝ 380 εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ 

• Δεν υπάρχει αναφορά στις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις  

• στις τυχόν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτουν για την εκτέλεση του έργου,  

• Δεν υπάρχει αναφορά στην πρωτοτυπία του έργου που προτείνει,  

• Δεν υπάρχει αναφορά 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.  

 
Β. Στον φάκελο της εταιρίας «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.», προκύπτουν τα εξής:  

• Έχει προσκομίσει προηγούμενη εμπειρία της σε παρόμοια με το δημοπρατούμενο έργα (έχει 

κατασκευάσει 29 έργα σύμφωνα με τη δήλωσή του). 

• Ο οικονομικός χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής πληροί τις απαιτήσεις του προϋπολογισμού και 

συνάδει με την 11/95 με αρ. πρωτ. Δ17α/07/31/ΦΝ 380 εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ 

• Δεν υπάρχει αναφορά στις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και στις τυχόν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 

που διαθέτουν για την εκτέλεση του έργου,  

• Δεν υπάρχει αναφορά στην πρωτοτυπία του έργου που προτείνουν,  

• Δεν υπάρχει αναφορά 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.  
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Γ. Στον φάκελο της εταιρίας «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ», προκύπτουν τα εξής:  

• Έχει προσκομίσει προηγούμενη εμπειρία της σε παρόμοια με το δημοπρατούμενο έργα (έχει 

κατασκευάσει 49 έργα σύμφωνα με τη δήλωσή του),  

• Ο οικονομικός χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής πληροί τις απαιτήσεις του προϋπολογισμού και 

συνάδει με την 11/95 με αρ. πρωτ. Δ17α/07/31/ΦΝ 380 εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ 

• Δεν υπάρχει αναφορά στις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και στις τυχόν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 

που διαθέτουν για την εκτέλεση του έργου,  

• Δεν υπάρχει αναφορά στην πρωτοτυπία του έργου που προτείνει,  

• Δεν υπάρχει αναφορά 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.  

 

Δ. Στον φάκελο της εταιρίας «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», η οποία είναι εκπρόθεσμη, προκύπτουν τα 

εξής:  

• Δεν έχει προσκομίσει προηγούμενη εμπειρία της σε παρόμοια με το δημοπρατούμενο έργα,  

• Ο οικονομικός χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής πληροί τις απαιτήσεις του προϋπολογισμού και 

συνάδει με την 11/95 με αρ. πρωτ. Δ17α/07/31/ΦΝ 380 εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ 

• Δεν υπάρχει αναφορά στις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και στις τυχόν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 

που διαθέτουν για την εκτέλεση του έργου,  

• Δεν υπάρχει αναφορά στην πρωτοτυπία του έργου που προτείνει,  

• Δεν υπάρχει αναφορά 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.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιτροπή διαγωνισμού  εισηγείται την απόρριψη των   

• «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» που υπέβαλλε φάκελο εκπρόθεσμα την 01-09-2016. 

• «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε.» που δεν υπέβαλλε φάκελο. 

• «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε.» που δεν υπέβαλλε φάκελο. 

• «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ - Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.» που δεν υπέβαλλε  φάκελο. 

• «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» που δεν υπέβαλλε φάκελο. 

Και την αποδοχή των 

«ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.»    

«ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»  
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«ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ» 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά από σχετικό αίτημα για τον έλεγχο, την καταγραφή και 
αξιολόγηση επί των τεχνικών λύσεων, όπως προκύπτουν από τα κατατεθειμένα έγγραφα αιτιολόγησης 
των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων: «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.», «ΨΑΡΡΑΚΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ», ο συντάξας τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, Πολιτικό 
Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε., Δημήτριος Πανάγιος, γνωμοδοτεί τα κατωτέρω: 
1. Η προτεινόμενη τεχνική λύση κατασκευής ποδοσφαιρικού τάπητα (που αποτελεί το κυρίως τεχνικό 

και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης) της διαγωνιζομένου ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε. 

συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της μελέτης και συνεπώς η αιτιολόγηση 

της οικονομικής προσφοράς μπορεί να γίνει αποδεκτή, εφόσον κατά τα λοιπά κρίνεται επαρκής. 

2. Η προτεινόμενη τεχνική λύση κατασκευής ποδοσφαιρικού τάπητα (που αποτελεί το κυρίως 

τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης) του διαγωνιζομένου ΨΑΡΡΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 

δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της μελέτης και συνεπώς η αιτιολόγηση 

της οικονομικής προσφορά μπορεί να απορριφθεί δεδομένης της μη αποδεκτής απόκλισης, η οποία 

δεν προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης για το λόγο αυτό εφόσον κατά τα λοιπά κρίνεται 

επαρκής. 

3. Η προτεινόμενη τεχνική λύση κατασκευής ποδοσφαιρικού τάπητα ([που αποτελεί το κυρίως 

τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης) του διαγωνιζομένου ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 

συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της μελέτης και συνεπώς η αιτιολόγηση 

της οικονομικής προσφοράς μπορεί να γίνει αποδεκτή, εφόσον κατά τα λοιπά κρίνεται επαρκής. 

Οι λόγοι και τα στοιχεία επί των οποίων στηρίχθηκε η γνώμη του συντάξαντος τα τεύχη και τη μελέτη 

μηχανικού αποτυπώνονται στο συνημμένο και αποτελούντα αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

αναλυτικό πίνακα συμμόρφωσης των τεχνικών λύσεων κατασκευής του ποδοσφαιρικού τάπητα ως 

προς τις απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης ανά διαγωνιζόμενο. 

Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά 
με την αποδοχή ή μη των αιτιολογήσεων και των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων του 
έργου «κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου του 
δημοτικού σταδίου ‘’Παν. Βογιατζής’’ του Δήμου Λαυρεωτικής». 

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

− το φάκελο δημοπράτησης του έργου 

− τους διευκρινιστικούς φακέλους που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες 

− την αριθμ. πρωτ: 21352/29.12.2016 αξιολόγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 

− την από 19.01.2017 γνωμοδότηση του συντάξαντος των τευχών δημοπράτησης του έργου 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 38 από 38 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση  
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. την απόρριψη των:   

− «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», διότι υπέβαλλε φάκελο εκπρόθεσμα την 01-09-2016 

− «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε.», διότι δεν υπέβαλλε αιτιολόγηση 

− «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε.», διότι δεν υπέβαλλε αιτιολόγηση 

− «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ - Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.», διότι δεν υπέβαλλε  
αιτιολόγηση 

− «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.», διότι δεν υπέβαλλε αιτιολόγηση 

− «ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», διότι η αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς κρίνεται 
ανεπαρκής δεδομένου του ότι αφορά τεχνική λύση εμπεριέχουσα μη αποδεκτές κατά τα έγγραφα 
της σύμβασης αποκλίσεις με αποτέλεσμα να κρίνεται επισφαλής η βιωσιμότητα της σύμβασης. 

Β. την αποδοχή των: 

− «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.»    

− «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ» 
διότι η τεχνική προσφορά τους καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των τευχών 
δημοπράτησης και η οικονομική προσφορά τους δεν θέτει σε κίνδυνο την εκτέλεση της σχετικής 
σύμβασης. 

 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Παναγιώτης Τσίκλος 
 
Ηλίας Στουραΐτης 
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