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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Bούλα, 30-12-2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Aρ. Πρωτ. 57192 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   49ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 
Αρ. Πράξης      :    49 
Αρ. Απόφασης:  551 
 
Στη Βούλα την  30η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 56770/24-12-2015, πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με 
τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010.  
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος 1. Σπυράγγελος Πανάς, Τακτικό Μέλος 
2. Χρήστος Βαδάσης,  Τακτικό Μέλος  2. Δημήτριος  Δαβάκης, Αντιπρόεδρος 
3. Ιωάννης Αγαλιώτης, Τακτικό Μέλος  3. Μαρία Σίνα Χόβρη, Τακτικό Μέλος 
4. Δημοσθένης Βαμβασάκης, Τακτικό  Μέλος  
5. Κωνσταντίνος Σφέτσας, Αν/κό Μέλος*  
6. Μιχαήλ Ανδριόπουλος, Τακτικό  Μέλος  

 
*Την κα Μαρία Μπραϊμνιώτη αναπληρώνει νόμιμα ο κ. Κων/νος Σφέτσας 
 
Αφού  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία  των  μελών  της  επιτροπής όπως το άρθρο 75 του  Ν. 
3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η Οικονομική 
Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 
Θέμα 11ο: «α)Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» και β) κατακύρωση 
αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάδειξη αναδόχου» 
  

   
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της  ημερήσιας 
διάταξης  θέτει υπόψη  αυτής τα εξής: 
 
Α) Την υπ΄ αριθ. 686/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»  
Β) Την υπ΄ αριθ.151/2015 Τεχνική Μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 
προϋπολογισμού 500.000,00€, 
Γ) Την υπ΄ αριθ. Α-808/2015  Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, 
Δ) Την υπ’ αριθ. 421/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία α) διατέθηκε και 
δεσμεύθηκε πίστωση 500.000,00 €, στον Κ.Α. 30-7322.029 που βαρύνει τον προϋπολογισμό 2015 
και ως συνεχιζόμενο τον προϋπολογισμό του 2016, και β) εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για την 
διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του άρθρου 3 παρ. α του Ν. 3669/08, με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 3669/08 
Ε) Τη με αρ. πρωτ. 49615/12-11-2015 περιληπτική διακήρυξη η οποία όριζε ημερομηνία 
διενέργειας της ανοικτής δημοπρασίας την 8/12/2015 και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ηχώ των 
Δημοπρασιών», «Αυγή», «Ελεύθερη Ώρα», «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» «Αττικό Βήμα» και 
«Εβδόμη» 
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Ζ) Το υπ΄αρ.πρωτ. 54119/9-12-2015 Πρακτικό – Ανακοίνωση Προέδρου Επιτροπής Διαγωνισμού  
Η) Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 56710/24-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών το 
οποίο αναφέρει τα εξής: 
 
“ Λαμβάνοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων ΄Εργων». 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης        
διοίκησης –   Πρόγραμμα ‘Καλλικράτης’» 
3. Την υπ’ αριθμ. 151/2015 μελέτη του έργου που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης        
Βούλας   Βουλιαγμένης.   
4. Την υπ’ αριθμ. 421/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 
500.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Οικονομικού 
έτους 2015 με Κ.Α.30-7322.029  και καταρτίσθηκαν οι όροι της δημοπρασίας  
5. Τις υπ' αριθμ. 369/2014 και 443/2015 αποφάσεις ΟΕ με τις οποίες ορίστηκε η Ε.Δ.  
6. Το υπ’ αρ. 52455/30.11.2015 έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκε ο ορισμός εκπροσώπου 
ΠΕΔΜΕΔΕ και  έλαβε τον αριθ. πρωτ.2620/01.12.2015 από την ΠΕΔΜΕΔΕ, αλλά δεν ορίστηκε 
εκπρόσωπος.   
7. Το από 09-12-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο συμμετείχαν 
στο  διαγωνισμό δεκαοκτώ (18) εργοληπτικές επιχειρήσεις. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών      
συμμετοχής, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι συμμετέχοντες γίνονται αποδεκτοί. Ακολούθησε η       
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών όπου και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η 
εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY» η οποία προσέφερε συνολική οικονομική 
προσφορά ποσού 193.329,45€  χωρίς ΦΠΑ 23%. και μέση έκπτωση Εμ: Πενήντα δύο & δέκα έξι επί 
τοις εκατόν (52,16%). 
 
Στη συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος των δεκαεπτά (17) εγγυητικών επιστολών συμμετοχής μέσω 
της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ε.Τ.Α.Α. της Δ/νσης Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Ενιαίου 
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων όπου διαπιστώθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών 
επιστολών συμμετοχής από το Ταμείο αυτό. Με το υπ’ αρ. 53948/08.12.2015 έγγραφό μας 
ζητήθηκε ο έλεγχος γνησιότητας της υπ’ αρ. 22900/08.12.2015 εγγυητικής από το Γραφείο Ε.Τ.Α.Α. 
ΤΣΜΕΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & με το υπ’ αρ. 939/09.12.2015 έγγραφό τους, επιβεβαιώθηκε η 
γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής. 
8. Την με αρ. πρ. 54119/09-12-2015 ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
σύμφωνα με την παρ. 4.1θ της διακήρυξης, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, όπου 
τοιχοκολλήθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού προκειμένου οι διαγωνιζόμενοι να λάβουν γνώση 
του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ΄ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την ανωτέρω  ανακοίνωση. 
9. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα καμία ένσταση κατά του Πρακτικού του 
Διαγωνισμού από  τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και παρελθούσης της πενθήμερης 
προθεσμίας για την υποβολή των ενστάσεων χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση η Επιτροπή 
Διαγωνισμού έχει ολοκληρώσει το έργο της σύμφωνα με την παρ. 4.1ι της διακήρυξης και σας 
υποβάλλει το αναφερόμενο στο θέμα πρακτικό για την κατακύρωση ή μη του πρακτικού και την 
έγκριση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού, κατά την κρίση σας.  
Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό της δημοπρασίας που διεξήχθη την Τρίτη, 08-12-2015 για την 
ανάδειξη αναδόχου για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» προϋπολογισμού 500.000,00 
ευρώ με ΦΠΑ και εισηγούμαστε : 
 
Την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισμού 500.000,00€ με το Φ.Π.Α. και την 
κατακύρωση αυτού στην «LATERN CONSTRUCTION COMPANY», [Δ/νση: Αλίμου 100, Αργυρούπολη 
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Τ.Κ. 16452, Α.Φ.Μ. 999640440– ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά  , τηλ.: 210-9955752] που προσέφερε για την 
εκτέλεση του έργου μέση έκπτωση 52,16%  επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και 
οικονομικό αντικείμενο 193.329,45€ χωρίς ΦΠΑ 23%.» 
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε 
υπόψη της: 
1. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 54119/9-12-2015  Πρακτικό της δημοπρασίας 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 2 του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85, του Ν. 1418/89, του Ν.Δ. 2229/94, του Π.Δ. 171/87,  του 

Ν.2940/01, του Ν. 3669/08 και του 3263/04. 
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 78083/51908/23-12-2014  επικύρωση προϋπολογισμού 
    οικονομικού έτους 2015 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ.499/20-   
   11-2014 απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης  
   για το οικ. έτος 2015». 
5. Την με αριθμό 151/2015 Τεχνική  Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Α) Εγκρίνει το υπ΄ αριθ. πρωτ. 54119/9-12-2015 πρακτικό της Επιτροπής της ανοικτής 
δημοπρασίας, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, που διεξήχθη στις 8-12-2015 για την ανάθεση του 
έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» προϋπολογισμού 500.000,00€. 
 
Ο ανωτέρω διαγωνισμός, που διενεργήθηκε με το σύστημα υποβολής προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.), ανέδειξε προσωρινό 
μειοδότη, την εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY», που κατέθεσε συνολική 
οικονομική προσφορά 193.329,45 € χωρίς ΦΠΑ 23%, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 52,16%  
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
Β) Διαβιβάζει την παρούσα στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να προβεί στις 
απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου. 
 
Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015 του Δήμου Βάρης- Βούλας- 
Βουλιαγμένης, και βαρύνει, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Α-808/2015 Πρόταση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, τον Κ.Α. 30-7322.029 προϋπολογισμού έτους 2015 και ως συνεχιζόμενο τον ίδιο 
Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2016.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 551/2015.  
 
Σ’ ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
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