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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   347/2015 
 
 ΘΕΜΑ  6ο:Εξέταση ενστάσεων κατά του 1ου πρακτικού Επιτροπής 
        ΕΚΠΟΤΑ περί διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για την 
        ανάθεση της προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής & καθ/τας 

- ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας & πλαστικών σάκων 
απορριμμάτων Δήμου και νπδδ. 

 
 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την  17η   του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα 
της εβδομάδος  Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ. 22108/13-11-2015 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και 
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα  
πέντε (5), ο κ.  Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Γεωργίου Χαράλαμπος,  4. Παντελέου Κων/νος, 5. Ράτης 
Σπυρίδων. 
 
Α π ό ν τ ε ς :1.Δόσχορης  Κων/νος, 2.Στάμου Γεώργιος. 
. 
 Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης τέθηκε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα 
εξής : 
 1.Η υπ΄αριθμ. 42/2015 μελέτη του Δήμου μας περί προμήθειας ειδών 
ατομικής υγιεινής & κατ/τας – ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας & 
πλαστικών σάκων απορ/των Δήμου & νπδδ για τα έτη 2015 - 2016, 
προϋπολογισμού δαπάνης 29.318,97 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 
6.743,36 συνολικής δαπάνης 36.062,33 € που αναλύεται σε  τέσσερις (4) 
τμηματικούς προϋπολογισμούς εκ των οποίων οι 1ος , 2ος & 3ος αφορούν τον 
Δήμο και ανέρχονται σε 24.449,20 € (πλέον ΦΠΑ) και ο 4ος τον ΔΟΚΟΠΑΠ και 
ανέρχεται σε  4.869,82 € (πλέον ΦΠΑ). 

2.Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους όπου στο σκέλος των 
εξόδων του  έχουν εγγραφεί πιστώσεις  στους κατωτέρω Κ.Α. για την 
εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας ως ακολούθως : 
15-6634.001 ποσό 2.000,00 €, ως όριο πληρωμής για το έτος 2015, 20-
6635.001 ποσό 2.000,00 €, 45-6635.001 ποσό 300,00 €, 10-6634.001 ποσό 



1.500,00 €, 10-6635.001 ποσό 500,00 €, 30-6634 ποσό 1.500,00 €, 35-6634 
ποσό 800,00 €, 20-6634.001 ποσό 2.818,54 €. 20-6635.002 ποσό 3.247,00 
€, ως όριο πληρωμής για το 2015 και 45-6635.002 ποσό 192,00 €, ως όριο 
πληρωμής για το έτος 2015. 
 3.Η υπ΄αριθμ. 231/2015 (ΑΔΑ:ΨΩΡΜΩΛ3-ΙΧ6) απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου με την οποία δεσμεύεται για την εγγραφή πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό έτους 2016 και συγκεκριμένα στους ανωτέρω Κ.Α. που έγουν 
όριο πληρωμής για το 2015, για την ολοκλήρωση της εν λόγω πρoμήθειας, 
ως εξής : 
Κ.Α. 15-6634.001 ‘’Προμήθεια υλικών καθαριότητας & ευπρεπισμού για το 
Δημοτικό Κολυμβητήριο Λουτρακίου κλπ’’ πίστωση ποσού έως 2.553,27 €, 
Κ.Α. 20-6635.002 ‘’Προμήθεια πλαστικών σάκων απορ/των’’ πίστωση ποσού 
έως 12.583,10 € και 
Κ.Α. 45-6635.002 ‘’Προμήθεια σακουλών απορ/των’’ πίστωση ποσού 78,60 €. 
 4.Η υπ΄αριθμ. 305/2015 (AΔΑ 620ΩΩΛ3-ΔΝ1) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής περί διάθεσης συνολικής πίστωσης 14.857,54 €, ως όριο 
πληρωμής για το 2015, σε βάρος των κατωτέρω Κ.Α. για την εν θέματι 
προμήθεια που αφορά τον Δήμο, ήτοι 
 ποσό   2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.15-6634.001    (ΠΑΥ Α-477/12-10-2015) 
 ποσό   3.247,00 € σε βάρος του Κ.Α.20-6635.002    (ΠΑΥ Α-478/12-10-2015) 
 ποσό   2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.20-6635.001    (ΠΑΥ Α-479/12-10-2015) 
 ποσό      300,00 € σε βάρος του Κ.Α.45-6635.001    (ΠΑΥ Α-480/12-10-2015) 
 ποσό   1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α.10-6634.001    (ΠΑΥ Α-481/12-10-2015) 
 ποσό      500,00 € σε βάρος του Κ.Α.10-6635.001    (ΠΑΥ Α-482/12-10-2015) 
 ποσό   1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α.30-6634           (ΠΑΥ Α-483/12-10-2015) 
 ποσό      800,00 € σε βάρος του Κ.Α.35-6634           (ΠΑΥ Α-484/12-10-2015) 
 ποσό      192,00 € σε βάρος του Κ.Α.45-6635.002    (ΠΑΥ Α-485/12-10-2015) 
 ποσό   2.818,54 € σε βάρος του Κ.Α.20-6634.001    (ΠΑΥ Α-486/12-10-2015)  5.Ο προϋπολογισμός του νπδδ ΔΟΚΟΠΑΠ ‘’ΜΕΡΙΜΝΑ’’  στον οποίο 
έχει εγγραφεί η απαιτούμενη πίστωση για την εκτέλεση της εν λόγω 
προμήθειας στον Κ.Α. 15-666634 
 6. Η υπ’ αριθμ. 30/18-08-2015 (ΑΔΑ:ΩΜ5Ξ469ΗΒ7-1ΕΠ) απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω ν.π., με την οποία διατέθηκε, μεταξύ 
άλλων, σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. πίστωση ποσού 6.000,00 € (κατόπιν της 
υπ’ αριθμ. Α-129/18-08-2015 Π.Α.Υ.). 
 7.Η υπ΄αριθμ. 20295/21-10-2015 (ΑΔΑ 6ΦΖΣΩΛ-3ΕΙΥ) ανακοίνωση 
πρόχειρου διαγωνισμού και η εφημερίδα στην οποία δημοσιεύτηκε. 
 8.Το 1ο /02-11-2015 πρακτικό της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για τη 
διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού της εν λόγω προμήθειας στο οποίο 
εμφαίνονται οι υποβληθείσες προσφορές, ήτοι των 
α.Γεωργοπούλου Γεωργίας του Λεωνίδα – PANTOPOLIO (συμμετοχή σε 
όλους του τμημ. προϋπολογισμούς), 
β)Β. Λέκκα & Σια Ο.Ε. Βιοτεχνία Χρωμάτων – LECOTEX (συμμετοχή σε 
όλους του τμημ. προϋπολογισμούς), 
γ)Αθανασίου Φ. & Σια Ο.Ε. – Τεχνική Εταιρία (συμμετοχή στον 1ο και 3ο τμημ. 
προϋπολογισμό), 
δ)Κων/νου Ν. Παπαθανασίου – Προμήθειες Δημοσίου, νπδδ, ΟΤΑ 
(συμμετοχή σε όλους του τμημ. προϋπολογισμούς), 
ε)Βιοτεχνία Πλαστικών ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ Σταύρος Βαλαης & Σια Ε.Ε. 
(συμμετοχή στον 3ο τμημ. προϋπολογισμό), 
στ)Αφοι Μουρόπουλου Ο.Ε. (συμμετοχή στον 3ο τμημ. προϋπολογισμό), 
 



 
και με το οποίο γίνονται δεκτές οι προσφορές των 
Γεωργοπούλου Γεωργίας του Λεων., Αθανασίου Φ. & Σια Ο.Ε. και Κων/νου Ν. 
Παπαθανασίου. 
 9.Οι με αριθμ. πρωτ. Δήμου 21983/12-11-2015 και 21989/12-11-2015 
ενστάσεις των Βιοτεχνία Πλαστικών ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ Σταύρος Βαλαης & Σια 
Ε.Ε. και Αφοι Μουρόπουλου Ο.Ε. για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται σ΄αυτές. 
 10.Η από 17-11-2015 εισήγηση της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ προς την 
Οικονομική Επιτροπή με την οποία προτείνεται να γίνουν δεκτές οι ανωτέρω 
ενστάσεις για τους λόγους που διεξοδικά αναφέρονται σ΄αυτήν. 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, καθώς και εκείνες του ΕΚΠΟΤΑ, 
μετά από ανταλλαγή απόψεων, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α 
 

 Κάνει δεκτές τις υποβληθείσες ενστάσεις των κάτωθι εταιρειών, κατά 
του 1ου πρακτικού διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση 
της προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής & καθαριότητας και ειδών 
ευπρεπισμού και καθαριότητας & πλαστικών σάκων απορ/των Δήμου & νπδδ, 
ήτοι : 
1. Βιοτεχνία Πλαστικών ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ Σταύρος Βαλαής & Σια Ε.Ε. καθότι, 
ύστερα από επικοινωνία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας – Υπηρεσία 
Γ.Ε.ΜΗ, ο κωδικός που αναφέρεται στο πιστοποιητικό εγγραφής του σ΄αυτό, 
αφορά πλαστικά είδη και επομένως υπάρχει συνάφεια με την αιτούμενη 
προμήθεια,  
 
2. Αφοι Μουρόπουλου Ο.Ε. καθότι το καταστατικό δεν αποτελούσε τυπικό 
δικαιολογητικό για τη συμμετοχή της ενισταμένης στο διαγωνισμό, ως εκ 
τούτου η μη προσκόμισή του από την ανωτέρω  εταιρεία δεν αποτελεί λόγο 
αποκλεισμού. 
 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   347/2015. 
 
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος     Τα Μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής   1.Βλάσσης Ευάγγελος 
 
       2.Γεωργίου Χαράλαμπος 
 
       3.Παντελέου Κων/νος 
  Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης 
       4.Ράτης Σπυρίδων 
 
 
 


