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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ
Ν ΟΜ ΟΣ  Α Τ Τ ΙΚ Η Σ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 26ης Έκτακτης Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 19 Σεπτεμβρίου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Δευτέρα, ώρα 11:00 (δια περιφοράς)

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 15739/2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 19.09.2022

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  6

Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής,  Ευαγγελία Βελετάκου,

Ασπασία Αργεντίνη, Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Κωνσταντίνος Λεβαντής

Απόντα μέλη  :  1

Αρετούσα Μακρή

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής προσφορών του

διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.805/2022 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής

σχετικά με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ

ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», λόγω κατάθεσης προδικαστικής προσφυγής

Αρ. Απόφ.: 261/2022

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 1ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού που

προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.805/2022 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», λόγω κατάθεσης προδικαστικής προσφυγής» έθεσε υπόψη των μελών της

Οικονομικής Επιτροπής ότι η συνεδρίαση πραγματοποιείται εκτάκτως διότι ως καταληκτική

ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει ορισθεί η 19η Σεπτεμβρίου 2022, δηλαδή σήμερα και ώρα

14:00.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.

Ακολούθως,  ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα

ακόλουθα:

- την με Α.Π. ΕΥΔ 6254/878/Α3/27/11/2017 (ΑΔΑ: 6ΙΕ8465ΧΙ8-ΒΔΔ) Πρόσκληση για υποβολή

προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Κωδ. Πρόσκλησης

075 και α/α ΟΠΣ 2309) με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων

Θαλάσσιων Προορισμών», καθώς και την με Α.Π. ΕΥΔ 3438/1113/Α3/13.06.2018 (ΑΔΑ: 94ΗΒ465ΧΙ8-

9ΔΡ)

- την υπ’  αριθμ.2/2018  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτική;  με θέμα:  ‘’Λήψη

απόφασης σχετικά με την έγκριση για την υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 03,

«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών

Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» για τις παραλίες Χάρακα, Πουνταζέζας, Κακής Θάλασσας

και ∆ασκαλειού του ∆ήμου Λαυρεωτικής’’

- την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4912/1640/Α3/03.08.2018 (ΑΔΑ: ΩΠ3Κ465ΧΙ8-ΝΕΔ) απόφαση ένταξης

της πράξης ‘’Ανάπλαση τεσσάρων παραλιών Δήμου Λαυρεωτικής’’ με κωδικό ΟΠΣ5021600 στο Ε.Π.

‘’Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020’’

- την υπ’ αριθμ.198/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η

αποδοχή ποσού 239.999,52 ευρώ,  που αφορά τη χρηματοδότηση του Δήμου για την ‘’ανάπλαση

τεσσάρων παραλιών του Δήμου Λαυρεωτικής’’

- το αριθμ. πρωτ: 6668/22.04.2021 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας ‘’ανάπλαση τεσσάρων παραλιών Δήμου Λαυρεωτικής’’, το

οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21REQ008511475

- την υπ’  αρ.48/2021  Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  με τίτλο «ανάπλαση

τεσσάρων παραλιών Δήμου Λαυρεωτικής» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 239.999,52 ευρώ

- την υπ’ αριθμ. Α-445/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΝΠΩΛ1-ΧΤΗ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

- την υπ’ αριθμ.18/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί

συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2022 (ΑΔΑ: ΨΑΛ3ΩΛ1-5ΝΚ)

- την αριθμ.  πρωτ:4326/ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 19.07.2022  Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο Α/Α 1

"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ" της Πράξης 5021600

- την υπ’ αριθμ.240/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία

έγινε η έγκριση της αριθμ.48/2021 μελέτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η κατάρτιση των
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όρων διακήρυξης της παρούσας σύμβασης (ΑΔΑ: ΨΧΣΖΩΛ1-ΜΨΤ)

- την υπ’  αριθμ.805/2022  απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε η

διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω Των Ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, με κριτήριο

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής,  με συστημικό

αριθμό 171359

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης και των παραρτημάτων της στο ΚΗΜΔΗΣ είναι η 30

Αυγούστου 2022. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 2 Σεπτεμβρίου 2022 και

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Ο Οικονομικός Φορέας AKRIMAN Ε.Ε. απέστειλε μέσω της λειτουργικότητας ‘’επικοινωνία’’ του

ΕΣΗΔΗΣ,  την Παρασκευή 16  Σεπτεμβρίου 2022  και ώρα 20:40,  προδικαστική προσφυγή με Γενικό

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 1296/19-09-2022 ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., με αίτημα αναστολής.

 ;Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72,  παρ.1  του Ν.3852/2010,  όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή «…ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου,

μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων

απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του

άρθρου 44  του ν.  4412/2016  (Α΄ 147),  και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης

φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016…»

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται να μετατεθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής

προσφορών για δύο (2) μήνες, μέχρι να εξετασθεί η προδικαστική προσφυγή και να εκδοθεί η σχετική

απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ..

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του

άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων,

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/EE  &  2014/25/EE)»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει

- την υπ’ αριθμ.805/2022 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής

- την προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 1296/19.09.2022 που άσκησε η

εταιρία «AKRIMAN Ε.Ε.»

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 μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού που

προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.805/2022 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, με

συστημικό αριθμό 171359, εκτιμώμενης αξίας 205.648,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

13% και 24%.

Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 21 Νοεμβρίου 2022,

ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


