
Σελίδα 1 από 2 
 

                                                                            ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Είδος Πράξης: Λοιπές κανονιστικές Πράξεις 
     ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                            Θεματική Ενότητα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 
       ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  
Αρμόδιος υπάλληλος: Ιωάννης Μυλωνής 
Τηλ.: 2231351082 
e-mail: milonis@lamia-city.gr 
 

Εισήγηση 
προς 

την οικονομική επιτροπή 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποπερατώσεις 

νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων» προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€   
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την απρ. 9α του άρθρου 
10 του Ν. 4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής των δήμων («Στις 
συμβάσεις  ….εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»),  τίθεται 
υπόψη σας η έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου 
«Αποπερατώσεις νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων» προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€  
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπου τίθενται τα εξής:   
 
          Ιστορικό: 

 Η Τεχνική Μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του 
Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας με αριθμ. 13/2018 του έργου «Αποπερατώσεις 
νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων», προϋπολογισμού δαπάνης (σύμφωνα με τη 
μελέτη) 74.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και πίστωση από Σ.Α.Τ.Α./Π.Ε. 

 Το έργο δημοπρατήθηκε στις 05/06/2018, όπου μειοδότης αναδείχθηκε ο ΧΕΙΜΑΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΟΣ. 

 Με την αριθμ. 327/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, 
εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και η ανάθεση του έργου στον ΧΕΙΜΑΡΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟ. 

 Στις 19/09/2018 υπογράφηκε η αριθμ. 42278/19-9-2018 σύμβαση για ποσό 26.258,07 
Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

 Στις  20/03/2019 υπογράφτηκε η αριθμ.11672/20-3-2019 σύμβαση (συμπληρωματική) 
για ποσό 13.122,30 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

   Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής 

 Με την αριθμ. Πρωτ. 438/2019 (ΑΔΑ: 6ΓΣΟΩΛΚ-ΨΚ0) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του δήμου Λαμιέων, συστήθηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του 
παραπάνω έργου. 



Σελίδα 2 από 2 
 

 Η επιτροπή παραλαβής παρέλαβε το έργο  και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο   την  
27-11-2019 
 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται 
 
η έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου                                                    
«Αποπερατώσεις νεκροταφείων Δημοτικών Ενοτήτων», προϋπολογισμού μελέτης 
74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και συμβατικής δαπάνης συνολικά 48.831,66€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
 

Λαμία   27-11-2019 Λαμία      /11/2019 Λαμία       /11/2019 
Ο αρμόδιος  υπάλληλος Ο Προϊστάμενος τμήματος Ο προϊστάμενος Δνσης 

 
 
 

 κ.α.α 

Ιωάννης Μυλωνής Σωτήριος Ρίζος Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
Πολιτικός μηχανικός 

ΤΕ,MSc,ΜΔΕ 
Τοπογράφος μηχανικός MSc Αρχιτέκτων μηχανικός 

  
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

Λαμία …./…../2019 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 



ΑΡΧΕΙΟ                                                                

Μυλωνής/Φ.Έργου 
 

Σελίδα 1 από 2 
 

                                                                            ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Είδος Πράξης: Λοιπές κανονιστικές Πράξεις 
     ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                            Θεματική Ενότητα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 
       ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  
Αρμόδιος υπάλληλος: Ιωάννης Μυλωνής 
Τηλ.: 2231351082 
e-mail: milonis@lamia-city.gr 
 

Εισήγηση 
προς 

την οικονομική επιτροπή 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση  αγροτικής 

οδοποιίας ΔΕ Λαμίας-Γοργοποτάμου-Παύλιανης στον Δήμο Λαμιέων για τα έτη 
2017-2018 (Α’ φάση)» προϋπολογισμού μελέτης 277.000,00€ 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την απρ. 9α του άρθρου 
10 του Ν. 4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής των δήμων («Στις 
συμβάσεις  ….εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»),  τίθεται 
υπόψη σας η έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση  
αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Λαμίας-Γοργοποτάμου-Παύλιανης στον Δήμο Λαμιέων για τα έτη 
2017-2018 (Α’ φάση)» προϋπολογισμού μελέτης 277.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., όπου τίθενται τα εξής:   
 
          Ιστορικό: 

 Η αριθμ. 01/2018 μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων 
του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 277.000,00 Ευρώ 
μαζί με το ΦΠΑ. 

 Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 24-09-2018, όπου μειοδότης αναδείχτηκε ο 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,77% επί των τιμών 
του τιμολογίου. 

 Με την 451/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων έγινε η 
έγκριση του 1ου πρακτικού. 

 Με την αριθμό 2/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων 
εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό για το υπ’ όψη έργο – κατακύρωση αναδόχου.  

 Με την αριθ. πρωτ. 246/4499/23-01-2019 έγινε έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 2/2019 
απόφασης της οικονομικής Επιτροπής. 

 Την 14-03-2019 υπογράφηκε η αριθ. 10954 σύμβαση για ποσό 128.064,27 ΕΥΡΩ με 
Φ.Π.Α. 



ΑΡΧΕΙΟ                                                                

Μυλωνής/Φ.Έργου 
 

Σελίδα 2 από 2 
 

 Για το έργο εκδόθηκε η από 09-09-2019 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, σύμφωνα με 
την οποία το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα. 
 

   Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής 

 Με την αριθμ. Πρωτ. 436/2019 (ΑΔΑ: ΩΓΚΠΩΛΚ-Θ4Ο) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του δήμου Λαμιέων, συστήθηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του 
παραπάνω έργου. 

 Η επιτροπή παραλαβής παρέλαβε το έργο  και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο   την  
25-11-2019 
 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται 
 

 η έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου                                                    
«Συντήρηση  αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Λαμίας-Γοργοποτάμου-Παύλιανης στον Δήμο 
Λαμιέων για τα έτη 2017-2018 (Α’φάση)», προϋπολογισμού μελέτης 277.000,00€ με 
Φ.Π.Α και συμβατικής δαπάνης 128.064,27€ με Φ.Π.Α. 

 
 

Λαμία   25-11-2019 Λαμία      /   /2019 Λαμία       /   /2019 
Ο αρμόδιος  υπάλληλος Ο Προϊστάμενος τμήματος Ο προϊστάμενος Δνσης 

 
 
 

 κ.α.α 

Ιωάννης Μυλωνής Σωτήριος Ρίζος Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
Πολιτικός μηχανικός 

ΤΕ,MSc,ΜΔΕ 
Τοπογράφος μηχανικός Msc Αρχιτέκτων μηχανικός 

  
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Λαμία …./…../2019 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 



ΑΡΧΕΙΟ                                                                

Μυλωνής/Φ.Έργου 
 

Σελίδα 1 από 2 
 

                                                                            ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Είδος Πράξης: Λοιπές κανονιστικές Πράξεις 
     ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                            Θεματική Ενότητα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 
       ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  
Αρμόδιος υπάλληλος: Ιωάννης Μυλωνής 
Τηλ.: 2231351082 
e-mail: milonis@lamia-city.gr 
 

Εισήγηση 
προς 

την οικονομική επιτροπή 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου αστεροσχολείου Υπάτης» προϋπολογισμού μελέτης 
71.000,00€ 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την απρ. 9α του άρθρου 
10 του Ν. 4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής των δήμων («Στις 
συμβάσεις  ….εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»),  τίθεται 
υπόψη σας η έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου αστεροσχολείου Υπάτης» προϋπολογισμού μελέτης 71.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπου τίθενται τα εξής:   
 
          Ιστορικό: 

 Το έργο ανατέθηκε στις 7-4-16 στην Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ με  δημοπράτηση που 

επικυρώθηκε με τις με αριθμό α) 81/2016 (ΑΔΑ : 6ΩΙΤΩΛΚ-ΤΤΑ) Οικονομικής 

Επιτροπής και β) 1613/40200/10-3-16  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας (ΑΔΑ : Ω2ΜΟΟΡ10-ΠΣΞ) 

 Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αρίθμ. 45/2015 μελέτη της Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων-Δόμησης-Δικτύων και Ενέργειας και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων-Δόμησης-Δικτύων και Ενέργειας του Δήμου Λαμιέων 

με  προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 71.000,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.  

 Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις του προγράμματος Σ.Α.Τ.Α. 2015. 

 Με την αριθμ. 676/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι 

δημοπράτησης του έργου και δημοπρατήθηκε την 19/01/2016 . 



ΑΡΧΕΙΟ                                                                

Μυλωνής/Φ.Έργου 
 

Σελίδα 2 από 2 
 

 Με την αριθμ. 26/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής το έργο 

επαναδημοπρατήθηκε την 12/02/2016 . 

 Την 7/4/2016 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο την Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ για ποσό 

31.248,00 € με Φ.Π.Α. 

 
   Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής 

 Με την αριθμ. Πρωτ. 38/2019 (ΑΔΑ: ΩΗΔΖΩΛΚ-ΔΨΝ) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του δήμου Λαμιέων, συστήθηκε η επιτροπή οριστικής παραλαβής του 
παραπάνω έργου. 

 Η επιτροπή παραλαβής παρέλαβε το έργο  και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο   την  
25-11-2019 
 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται 
 

 η έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου                                                    
«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αστεροσχολείου Υπάτης», προϋπολογισμού 
μελέτης 71.000,00 € με Φ.Π.Α και συμβατικής δαπάνης 31.248,00 € με Φ.Π.Α. 

 
 

Λαμία   26-11-2019 Λαμία      /   /2019 Λαμία       /   /2019 
Ο αρμόδιος  υπάλληλος Ο Προϊστάμενος τμήματος Ο προϊστάμενος Δνσης 

 
 
 

 κ.α.α 

Ιωάννης Μυλωνής Σωτήριος Ρίζος Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
Πολιτικός μηχανικός 

ΤΕ,MSc,ΜΔΕ 
Τοπογράφος μηχανικός Msc Αρχιτέκτων μηχανικός 

  
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Λαμία …./…../2019 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 



                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Ταχ. Δνση: Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού, Λαμία 
Ταχ. Κώδικας: 35132 
Πληροφορίες: Π. Ράλλης 
Αρ.Τηλ.: 22310 67033 
Αρ.Φαξ: 22310 22465 
Email: prallis@lamia-city.gr 
 

 
 

 
 
 
 
 

Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 83775 του έργου: «Ανάπλαση 
πλατείας Πάρκου», προϋπολογισμού 1.410.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 

 
Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τα παρακάτω: 
 
      Στη Λαμία σήμερα την  8η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι 

υπογεγραμμένοι: 

 

1. Λάμπρος Συλεούνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Στερεάς, ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος, 

2. Δήμητρα Γραμματίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως  μέλος, 

3. Ελευθερία Σταματίου, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως μέλος 

4. Ιωάννης Ζωβοΐλης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως αναπληρωματικό μέλος, 

5. Δημήτριος Ξυδιάς, Μηχανολόγος Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., ως Μέλος 

6. Κωνσταντίνος Παταργιάς, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Καμένων Βούρλων, 

εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ., ως Μέλος 

7. Θεόδωρος Βαξεβάνος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ, ως 

Μέλος 

 

 

Σελίδα 1 από 4 



αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ» που συστάθηκε με την αριθμ. 219/2019 (ΑΔΑ:  

62ΠΥΩΛΚ-5ΞΖ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, συνήλθαμε σε 

δημόσια συνεδρίαση, για την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

 

Της συνεδρίασης της Επιτροπής προηγήθηκε : 

 

α) το από 11/10/2019 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ 

[Ενέργειες -> Επικοινωνία] του κου Ιωάννη Γκέτσιου, χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με 

το οποίο κοινοποίησε σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στη 

δημοπρασία, τη με αριθμ. 284/2019/08-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΕΝΩΛΚ-ΓΒΥ) απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού και 

ανακήρυξης της «Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ως  προσωρινό 

μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ της διακήρυξης. 

β) το από 23/10/2019 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ 

[Ενέργειες -> Επικοινωνία] του χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο ζητήθηκε 

από τον προσωρινό μειοδότη διά του εγγράφου αρ. 43111/22-10-2019 Δ/νσης Υποδομών 

& Τεχνικών Έργων (αναθέτουσα αρχή), η υποβολή των δικαιολογητικών που 

καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2.α της διακήρυξης. 

γ) η από 31/10/2019 ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον 

προσωρινό μειοδότη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 

Επικοινωνία], σύμφωνα με το άρθρο 4.2.β της διακήρυξης. 

δ) το με αρ.πρωτ.44670/05-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

με το οποίο διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Ε.Δ. ο φάκελος των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τη συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το παραπάνω 

από 05-11-2019 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής και αφού συνδέθηκε στο σύστημα και 

στα στοιχεία του Α.Α. 83775 διαγωνισμού, διαπίστωσε ότι ουδεμία προδικαστική 

προσφυγή υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, ήτοι 21/10/2019 
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 κατά της αριθμ. 284/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.3.της διακήρυξης. 

 

Επίσης, ο πρόεδρος και τα μέλη της Ε.Δ. πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον προσωρινό μειοδότη. 

 

Ακολούθως η Ε.Δ. αποσφράγισε και το φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού 

μειοδότη «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που 

υποβλήθηκε με την αρ. 44670/31-10-2019 αίτησή του, εντός της προθεσμίας των τριών 

(3) εργασίμων ημερών, από την ηλεκτρονική υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.γ 

της διακήρυξης. 

  

Η Ε.Δ., αφού έλεγξε κατ’ αρχήν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ζήτησε, μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] στις 08-11-2019 από 

την προσωρινή μειοδότρια κοινοπραξία την υποβολή επικαιροποιημένου δικαιολογητικού 

της περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 για το μέλος ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

Η προθεσμία επανυποβολής ήταν πέντε (5) ημέρες.  

 

Η προσωρινή μειοδότρια κοινοπραξία, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ 

[Ενέργειες -> Επικοινωνία], απέστειλε το ζητούμενο δικαιολογητικό στις 11-11-2019 

(εμπρόθεσμα) και ακολούθως η Ε.Δ. αποσφράγισε και το φάκελο δικαιολογητικών του 

προσωρινού μειοδότη «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

που υποβλήθηκε με την αρ. 46348/11-11-2019 αίτησή του, εντός της προθεσμίας των 

τριών (3) εργασίμων ημερών, από την ηλεκτρονική υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 

4.2.γ της διακήρυξης. 

 

Μετά τον έλεγχο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης της κοινοπραξίας 

«Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ», όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 

23.2-23.10 της διακήρυξης δημοπρασίας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν 

ελλείψεις, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 

του Ν.4412/2016 δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα, είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους όρους και τις  
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προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης 

δημοπρασίας. 

 

Συνεπώς προτείνεται η κατακύρωση της σύμβασης στην «Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – 

ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 129109 και ποσοστό μέσης 

τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα επτά και είκοσι έξι τοις εκατό (57,26%) επί των τιμών του 

τιμολογίου της μελέτης. 

 

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας και εξουσιοδοτεί 

τον Πρόεδρό της να υποβάλει το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 83775, μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], στην Αναθέτουσα Αρχή του έργου 

του θέματος, 

 
 
Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
 

1) Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 83775 του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Πάρκου». 

2) Την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με Α.Α προσφοράς – ΕΣΗΔΗΣ: 129109 
και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα επτά και είκοσι έξι τοις εκατό 
(57,26%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

3) Την κοινοποίηση  της απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,  σύμφωνα 
με το άρθρο 4.2.δ της διακήρυξης και την ανάρτηση των δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου στο ΕΣΗΔΗΣ.  

4) Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
-Το από  12-11-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
 
 
     Λαμία 27/11/2019                                             Λαμία 27/11/2019 
        Ο συντάξας                                                ο διευθυντής υποδομών   
                                                                           & τεχνικών έργων κ.α.α. 
 
 
 
   Γκέτσιος Ιωάννης                                             Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
  Αρχ/κτων Μηχ/κός                                              Αρχιτέκτων Μηχανικός  



                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Ταχ. Δνση: Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού, Λαμία 
Ταχ. Κώδικας: 35132 
Πληροφορίες: Π. Ράλλης 
Αρ.Τηλ.: 22310 67033 
Αρ.Φαξ: 22310 22465 
Email: prallis@lamia-city.gr 
 

 
 

 
 
 
 
 

Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 76980 του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού  μελέτης 
9.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 

 
Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τα παρακάτω: 
 
      Στη Λαμία σήμερα την 26-11-2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. οι κάτωθι 
υπογεγραμμένοι: 
α. Παναγιώτης Αποστολόπουλος , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ της  Διεύθυνσης Υποδομών  
    & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων , ως Πρόεδρος , 
β. Απόστολος Ζήσης , ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών , του Δήμου    
   Στυλίδας,  ως Μέλος ,  
γ. Αχιλλέας Τσαπρούνης , ΠΕ Γεωπονίας , του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας ,  
   ως Μέλος , 
ε. Γεώργιος Λέτσος , ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ,  της  Διεύθυνσης Υποδομών  
    & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων , ως Μέλος ,  
στ. Δημήτριος Ξυδιάς , ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών , ως εκπρόσωπος  
    του Τμήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου     
    Ελλάδας , ως Μέλος ,  
ζ.  Νικόλαος Λιόλιος , πρώην Δήμαρχος του Δήμου Λοκρών , ως εκπρόσωπος  
    της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας , ως Μέλος ,   
η.  Θεόδωρος Βαξεβάνος , Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός , ως εκπρόσωπος της    
    Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. , ως Μέλος ,  
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αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:          
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» , που συστάθηκε με την αριθ. 
457/2018 (ΑΔΑ: 7Α0ΒΩΛΚ-Κ6Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  
Λαμιέων και συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε με την αριθ. 479/2018 

              (ΑΔΑ:6Θ9ΨΩΛΚ-ΙΗΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων , 
συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση , για την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 
 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι προηγήθηκε: 
 
α) το από 29-05-2019 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες 
-> Επικοινωνία] του κου Καρτσιώτη Ανέστη , χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο 
κοινοποίησε σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στη δημοπρασία, το 
1ο Πρακτικό και τη με αρ. 158/2019 (ΑΔΑ: ΩΠ2ΔΩΛΚ-Ψ7Ω) Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Λαμιέων περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού και ανακήρυξης της 
εργοληπτικής επιχείρησης «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» , με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ : 
93672 , ως προσωρινού μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ της διακήρυξης.  
 
β) το από 12-06-2019 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες 
-> Επικοινωνία] του χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο ζητήθηκε από τον 
προσωρινό μειοδότη, η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-
23.10 της διακήρυξης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ηµερών , σύμφωνα με το άρθρο 
4.2.α της διακήρυξης.  
 
γ) η από 24-06-2019 ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό μειοδότη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 
Επικοινωνία], σύμφωνα με το άρθρο 4.2.β της διακήρυξης.  
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπ’ όψιν το παραπάνω από 29-05-2019 μήνυμα 
της αναθέτουσας αρχής, διαπίστωσε ότι ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε εντός της 
προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, ήτοι Δευτέρα 03-06-2019 και ώρα λήξης 15.00 µ.µ., 
κατά της αρ. 158/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων , σύμφωνα με 
το άρθρο 4.3 της  
διακήρυξης.  
 
Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α.76980 
διαγωνισμού. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί 
ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον προσωρινό μειοδότη.  
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε και το φάκελο δικαιολογητικών του 
προσωρινού μειοδότη «P. & C. DEVELOPMENT S.A.»  που υποβλήθηκε με την από 26-06-
2019 αίτησή του, εντός της προθεσμίας των  τριών (3) εργασίμων ημερών, από την 
ηλεκτρονική υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.γ της διακήρυξης.  
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Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εργοληπτικής επιχείρησης  
«P. & C. DEVELOPMENT S.A.» , όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10   της  
διακήρυξης δημοπρασίας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν , με το Τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Ενιαίο  
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ,  του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 δεν είναι ψευδή ή ανακριβή 
, υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα και 
αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 
και 23 της διακήρυξης δημοπρασίας. 

 
Συνεπώς προτείνεται η κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση :  
«P. & C. DEVELOPMENT S.A.» , με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 93672 και ποσοστό  
 μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα τρία και ογδόντα οκτώ τοις εκατό (53,88%) επί των  
 τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

 
Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας και εξουσιοδοτεί 
την Πρόεδρό της να υποβάλλει το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 76980 , μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], στην Αναθέτουσα Αρχή του έργου του θέματος.  
 
Η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της , να υποβάλλει το παρόν Πρακτικό και να διαβιβάσει τον 
φάκελο του διαγωνισμού, μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ , στον χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής του
έργου. 
                                                                       
Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
 

1) Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 76980 του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ». 

2) Την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «P. & C. 

DEVELOPMENT S.A.» , με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 93672 και ποσοστό μέσης 
τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα τρία και ογδόντα οκτώ τοις εκατό (53,88%) επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

3) Την κοινοποίηση  της απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,  σύμφωνα 
με το άρθρο 4.2.δ της διακήρυξης και την ανάρτηση των δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου στο ΕΣΗΔΗΣ.  

4) Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
-Το από  26-11-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
 
 
     Λαμία 27/11/2019                                             Λαμία 27/11/2019 
        Ο συντάξας                                                ο διευθυντής υποδομών   
                                                                           & τεχνικών έργων κ.α.α. 
 
 
   Καρτσιώτης Ανέστης                                       Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
     Πολιτικός Μηχ/κός                                          Αρχιτέκτων Μηχανικός  



                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  2019 
Ταχ. Δ/νση  : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού 

Ταχ. Κωδ.  :   35 131 
 

                      
Έργο: 

 
 
 
       

 
«Προμήθεια – 
τοποθέτηση εξοπλισμού 
παιδικών χαρών Δ.Ε. 
Λαμίας» 

 ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 285.200,00 €  
(με ΦΠΑ 24%) 
 

                                         
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
Προς 

 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  ή μη 1ου &  2ου πρακτικού  διενέργειας  ηλεκτρονικού ανοικτού  
διαγωνισμού  και  ανακήρυξη προσωρινού  αναδόχου για την  :«Προμήθεια – τοποθέτηση 
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας» προϋπολογισμού  μελέτης 285.200,00€. 

 

 
Στις 26/07/2019 διενεργήθηκε ο αριθ. 75220 ηλεκτρονικός ανοικτός  διαγωνισμός 

με σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον  συμφέρουσα   

από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής, για την  «Προμήθεια – τοποθέτηση 

εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας», προϋπολογισμού 285.200,00€, ο οποίος 

προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 21955/30-05-2019 διακήρυξη & την αριθμ.23/2018 

Μελέτη της Δ/νσης   Παιδείας,   Δια  Βίου  Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού   . 

 

 Με το 1ο Πρακτικό Διενέργειας του Διαγωνισμού η Επιτροπή, μετά τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών  συμμετοχής και των στοιχείων των τεχνικών προσφορών,  

εισηγήθηκε την αποδοχή της προσφοράς και τη  συμμετοχή στο επόμενο στάδιο ελέγχου 

(αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς)  των οικονομικών φορέων : 

 



α/α προμηθευτής φυσικός φάκελος δείγματα 

1. 
ΑΤΜΑΚΟΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28094/ 

10-07-2019 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 27008 
02/07/2019 

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
041243015077 

2. 
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 27419 

/ 04-07-2019 
 

 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 27419 / 

04-07-2019 
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΔΑ00000399 

Με το αριθ. πρωτ. 47098/15-11-2019  έγγραφο της Επιτροπής ενημερώθηκε ο 

ενδιαφερόμενος  ότι η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 

18/11/2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) από την αρμόδια Επιτροπή. 

    Μετά την αποσφράγιση  της Οικονομικής Προσφοράς και  τον έλεγχο αυτής, στις 

18/11/2019,  η Επιτροπή εισηγήθηκε  την  ανάδειξη του φορέα «ΑΤΜΑΚΟΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διεύθυνση  Αχαρνών αρ. 21 και Καμπόλη,13341  

Άνω Λιόσια ΑΤΤΙΚΗ , ΑΦΜ 800417121 ΦΑΕ Αθηνών ως προσωρινού αναδόχου για την 

«Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας» για την ομάδα Β-

ΚΑΛΥΨΕΩΝ και του φορέα «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»   με διεύθυνση Ν. 

Σάντα Κιλκίς , ΑΦΜ 998562423 ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ως προσωρινού αναδόχου για την 

«Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας» για την ομάδα Α-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,  όπως περιλαμβάνεται στην  με  αρ. πρωτ. 21955/30-05-2019 Διακήρυξη 

του Δήμου  και την αρ. 23/2018 Μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων  γιατί η 

προσφορές τους  είναι πλήρης,  σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές και κρίνονται  συμφέρουσες από οικονομική άποψη , και έχουν  ως εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Με Φ.Π.Α. 24% 

ΑΤΜΑΚΟΜ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
 

Β - ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
 

 

99.431,88 € 

Με Φ.Π.Α.  24% 



ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
Α - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

180.023,20 € 

Με Φ.Π.Α.  24% 

 
Για τα ανωτέρω συντάχθηκε & υπογράφηκε το 2ο Πρακτικό Διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 
 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ : 
 

             Τίθεται υπόψη της Οικονομικής επιτροπής το 1ο  Πρακτικό  &  2ο Πρακτικό της 

Επιτροπής Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών για  το έτος  2019 , που αφορά στην    «Προμήθεια – 

τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας»,  και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ 1θ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 

3 του Ν.4623/09-08-2019 ,  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν,  και   τους όρους της διακήρυξης   

 
 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : 

 
 
  Α. Η έγκριση του 1ου Πρακτικού  (Δικαιολογητικά συμμετοχής –Τεχνικές Προσφορές) 

διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού  διαγωνισμού για την   «Προμήθεια – τοποθέτηση 

εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας». 

 

 Β. Η έγκριση του 2ου Πρακτικού  (Ηλεκτρονική αποσφράγιση  Οικονομικής Προσφοράς 

και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου) διενέργειας   ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού 

για την   «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας». 

 

Γ. Η ανάδειξη του φορέα «ΑΤΜΑΚΟΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με 

διεύθυνση  Αχαρνών αρ. 21 και Καμπόλη,13341  Άνω Λιόσια ΑΤΤΙΚΗ , ΑΦΜ 800417121 

ΦΑΕ Αθηνών ως προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού 

παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας» για την ομάδα Β-ΚΑΛΥΨΕΩΝ και του φορέα 

«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»   με διεύθυνση Ν. Σάντα Κιλκίς , ΑΦΜ 

998562423 ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ως προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια – τοποθέτηση 

εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας» για την ομάδα Α-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,  όπως 

περιλαμβάνεται στην  με  αρ. πρωτ. 21955/30-05-2019 Διακήρυξη του Δήμου  και την αρ. 

23/2018 Μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων  γιατί η προσφορές τους  είναι 



πλήρης,  σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 

κρίνονται  συμφέρουσες από οικονομική άποψη , και έχουν  ως εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Με Φ.Π.Α. 
24% 

ΑΤΜΑΚΟΜ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
 
Β - ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
 

 
99.431,88 € 
Με Φ.Π.Α.  
24% 

ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
Α - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

180.023,20 € 
Με Φ.Π.Α.  
24% 

 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

- 1ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού         

- 2ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 

                      

 

Λαμία, 29-11-2019 
  

 
 

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
  
Γκέτσιος Ιωάννης Μυλωνής Ιωάννης 

 
 
Ρουχά Αλεξία 

 


