
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ 16/07/2015 

Ημερομηνία συνεδρίασης  16/07/2015 

Ημέρα και ώρα συνεδρίασης  Πέμπτη, 15.00 

Αριθμός πρωτοκόλλου πρόσκλησης: 1491/13.07.2015 

  

Παρόντες: 

Κρητικός Σταύρος, Πρόεδρος 

Αποστολίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

Βελετάκου Ευαγγελία, Μέλος 

Μαλλινάκης Ιωάννης, Μέλος 

Πολύζος Γεώργιος, Μέλος 

Κωστάλας Αντώνης, Μέλος 

 

Απών: 
 

 

          Ιατρού Σωτήρης, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ ‘ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ’, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ’ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟY.  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/2015 

Η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. κ. Ορφανίδου Ιωάννα, προτείνει την έγκριση του 

Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του Υποέργου ‘Αποχέτευση Παραλιακής Ζώνης 

Λαυρίου’, της Πράξης ‘Ολοκλήρωση Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Λαυρίου’, που ακολουθεί 

 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & 

 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

   

Ταχ. Δ/νση:  Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη 

Λαύριο  - 195 00 

Τηλέφωνο: 2292 0 26570 

Fax:             2292 0 26512 

 

  

 

                

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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και Κατακύρωση του Αναδόχου (Ο Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2015 και δεν έχει 

υποβληθεί ένσταση έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου).  

ΛΑΥΡΙΟ   08/07/2015 

                          Αρ. Πρωτ.  1445  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ ‘ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ’, ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΛΑΥΡΙΟΥ’. 

Οι παρακάτω υπογραφόμενοι 

1. Ορφανίδου Ιωάννα,  

2. Ανδρεάδης Ιωάννης, 

3. Δρούμπουλα Αθηνά,  

Που αποτελούμε την επιτροπή Διαγωνισμού, του Υποέργου ‘Αποχέτευση Παραλιακής 

Ζώνης Λαυρίου’, της Πράξης ‘Ολοκλήρωση Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης 

Λαυρίου’, προϋπολογισμού δαπάνης 575.000 € χωρίς Φ.Π.Α., που συγκροτήθηκε με 

την υπ. αριθμ.56/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΤΗΛ 

συνήλθε σήμερα Τρίτη 07/07/2015 σε δημόσια συνεδρίαση προκειμένου να 

παραλάβουμε και να εξετάσουμε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις οικονομικές 

προσφορές των διαγωνιζομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων για την ανάδειξη 

αναδόχου του παραπάνω έργου. 

(Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3669/08, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έργων 

ορίζεται ως εξής: 

Για έργα προϋπολογισμού μέχρι το όριο της 2ης τάξης (1.500.000€) του ΜΕΕΠ (Μητρώου 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, 

η επιτροπή αποτελείται από τρία (3) υπηρεσιακά μέλη με τους αναπληρωτές τους και παρίσταται ένας 

εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων που υποδεικνύεται κάθε φορά από τα αρμόδια όργανα με 

τον αναπληρωτή του. 

Τα τρία (3) υπηρεσιακά μέλη ορίστηκαν σε συνέχεια δημόσιας κλήρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 
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Το μέλος του ΠΕΔΜΕΔΕ, το αιτήθηκε η υπηρεσία με το υπ. αρίθμ. πρ. 1097/27.05.2015 έγγραφό της. 

Σε συνέχεια τηλεφωνικής μας επικοινωνίας μας ενημέρωσαν ότι ο ορισμός θα γίνει μέσω 

τηλεομοιοτυπίας την ημέρα του διαγωνισμού.  

Πριν την έναρξη της διενέργειας του διαγωνισμού, επικοινωνήσαμε με το ΠΕΔΜΕΔΕ και μας 

ενημέρωσαν ότι λόγω της εφαρμογής των Capital Controls στις Τράπεζες, δεν είναι δυνατών οι 

εργοληπτικές εταιρείες να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές και ως εκ τούτου η Ένωση έχει αιτηθεί την 

ακύρωση όλων των διαγωνισμών. Γι’ αυτόν το λόγο δε δύνανται να ορίσουν εκπρόσωπό τους να 

παρίσταται στον διαγωνισμό).      

Η Πρόεδρος της επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι επί 

συνόλου των Τριών Μελών παραβρέθηκαν Τρία Μέλη, κηρύσσει την έναρξη των 

διαδικασιών της δημοπρασίας. 

Στο διαγωνισμό προσήλθαν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που φαίνονται στον πίνακα 

Ι που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό στον οποίο φαίνονται και τα πρόσωπα που 

υπέβαλλαν τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών 

προσφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη Δημοπρασίας. Η Επιτροπή 

Διαγωνισμού ήλεγξε την νομιμότητα των προσώπων που υπέβαλαν τους ανωτέρω 

φακέλους. 

Για κάθε μία από τις συμμετέχουσες εργοληπτικές επιχειρήσεις η Επιτροπή 

Διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τα κατέγραψε. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής για κάθε μία από τις συμμετέχουσες εργοληπτικές 

επιχειρήσεις φαίνονται στο συνημμένο Πίνακα ΙΙ που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό. 

Στη συνέχει η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές μονογράφησαν από την Ε.Δ και 

ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία του κάθε διαγωνιζομένου.  

Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και 

ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των 

διαγωνιζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας και την 

εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο 

του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 

Τέλος η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών 

κατά την ίδια ανωτέρω σειρά σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85. 
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Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι μία από τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης 

της Δημοπρασίας και ως εκ τούτου η οικονομική του προσφορά δεν είναι παραδεκτή 

βάση του Π.Δ. 609/85. 

Πιο αναλυτικά η εταιρεία Α. Μητρογιάννης και ΣΙΑ Ε.Ε.  για έργα κατηγορίας 

Ηλεκτρομηχανολογικών είναι κατηγορίας Α1 και όχι Α2 και άνω ως ορίζεται από το 

άρθρο 21.1 ‘Δικαιούμενοι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό’ και ως εκ τούτου δεν είναι 

παραδεκτή κα η οικονομική του προσφορά.  

Οι υπόλοιπες Οικονομικές Προσφορές είναι παραδεκτές και φαίνονται στον 

συνημμένο Πίνακα ΙΙΙ που συνοδεύει το πρακτικό. 

Ύστερα από τα  παραπάνω και σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ προσωρινός μειοδότης είναι 

η Λίθος ΑΤΕ με προϋπολογισμό Διακόσιες Πενήντα Επτά Χιλιάδες Εκατόν Πενήντα 

Ένα Ευρώ και Πέντε Ευρωλεπτά (257.151,05 €) εκ των οποίων Τριάντα Τρεις 

Χιλιάδες Πεντακόσια Σαράντα Ένα Ευρώ και Σαράντα Τέσσερα Ευρωλεπτά 

(33.541,44 €) είναι απρόβλεπτα.                          

Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής, καθώς και 

θα σταλεί με τηλεομοιοτυπία στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, προκειμένου οι 

ενδιαφερόμενοι μέσα σε προθεσμία  πέντε (5) ημερών να καταθέσουν τις τυχόν 

ενστάσεις τους.  

Η ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής για το παρόν Πρακτικό θα αναρτηθεί 

στην Διαύγεια.  

 

                                                         Η Επιτροπή 

1. Ορφανίδου Ιωάννα,  

2. Ανδρεάδης Ιωάννης, 

3. Δρούμπουλα Αθηνά 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να δώσει αναβολή  στο θέμα που αφορά την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού του Υποέργου ‘Αποχέτευση Παραλιακής Ζώνης Λαυρίου’, της Πράξης ‘Ολοκλήρωση 
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Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Λαυρίου’ και την Κατακύρωση του Αναδόχου. Ο λόγος της 

αναβολής είναι ότι το έργο έχει συμβατική διάρκεια 5,5 μήνες και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

πριν το τέλος του 2015, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του από το ΕΣΠΑ.  Με 

δεδομένο ότι δεν είναι εφικτό να ξεκινήσουν εργασίες στην περιοχή του λιμένος τους θερινούς μήνες, 

λόγω της υψηλής όχλησης που θα προκληθεί, καθώς και ότι δεν έχει δοθεί κάποια παράταση στην 

ημερομηνία περαίωσης των έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, κρίνεται σκόπιμο να μην 

πραγματοποιηθεί η κατακύρωση του αναδόχου την παρούσα χρονική στιγμή.   

  

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 68/2015 

Πιστό Απόσπασμα Λαύριο 17-07-2015  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ: 

 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΕΛΟΣ 

 ΜΑΛΛΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΕΛΟΣ 

ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ  

ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ 
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