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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 583 

 

Της 45
ης

 έκτακτης συνεδρίασης που έγινε την Παρασκευή 14 Σεπτεµβρίου 2018, ύστερα από τη µε 

αριθ. πρωτ. 42805/877/13-9-2018 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Αργουδέλης Αλέξανδρος, Βεντούρης Ανδρέας, Ζηλάκου Χαραλαµπία, 

Καλογερόγιαννης  Παναγιώτης  και Καρβουνάς Νικόλαος, τακτικά µέλη.  

Απόντες είναι οι κ.κ. Βοϊδονικόλας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Αντωνάκου Σταυρούλα,  Κάρλες 

Αναστάσιος, Μελά Σταυρούλα  και Σαλπέας Ηλίας.  

 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή, που συνήλθε εκτάκτως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

75 παρ. 6 του Ν. 3852/10, βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του 

Ν. 3852/10. 

 
               ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την προµήθεια: «Προµήθεια και εγκατάσταση πινακίδων 

κατακόρυφης σήµανσης και διαγραµµίσεις οδών» προϋπολογισµού δαπάνης 

199.628,96 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει. 

 

Με τη µε αριθ. 206/2018 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η πίστωση του ως 

άνω διαγωνισµού και στη συνέχεια εκδόθηκαν οι µε αρ. ∆93/2018 & ∆94/2018 αποφάσεις ανάληψης 

δαπάνης, που αναρτήθηκαν στο ΚΗΜ∆ΗΣ, µε Α∆ΑΜ: 18REQ002938952 2018-04-13 και 

18REQ002939102 2018-04-13, αντίστοιχα.  

 Τέλος, µε την µε αριθ. 244/2018 απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του πιο πάνω ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού.  

 

 Στη συνέχεια, εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 22626/8-5-2018 προκήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ: 18PROC003067734  2018-05-09, ανακοινώθηκε στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας 

(www.piraeus.gov.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου, δηµοσιεύθηκε, σύµφωνα µε το Νόµο, 

στις εφηµερίδες ∆ΗΜΟΤΗΣ και ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ και µε την οποία ορίστηκε ως καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, η ∆ευτέρα 4 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:00.  

Η δε αναλυτική διακήρυξη των όρων του διαγωνισµού αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ,  µε Α∆ΑΜ : 

18PROC003067452 2018-05-09.  

 

 Κατόπιν, η  Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών (η οποία 

συγκροτήθηκε µε τη µε αριθ. 517/2017 ΟΡΘΗ Απόφαση Ο.Ε.), την προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα, ήτοι την 

Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ.,  προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων, που υποβλήθηκαν 

ηλεκτρονικά και γραπτά εντός της τασσοµένης από τη διακήρυξη προθεσµίας του, µε συστηµικό αριθµό 
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57785, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού και συνέταξε το Πρακτικό Νο 1, σύµφωνα µε το οποίο έκανε 

δεκτές για τη συνέχεια του διαγωνισµού τις προσφορές των συµµετεχόντων: 1) Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. 

ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ και 2) ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ.  

Στη συνέχεια, κατόπιν της από 20-6-2018 σχετικής ενηµέρωσης µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων και 

συνέταξε το Νο 2 Πρακτικό της. 

 Τα πρακτικά Νο 1, 2  η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υπέβαλε προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή, η 

οποία µε την µε αριθµ. 459/2018 απόφασή της τα ενέκρινε και ανέδειξε την εταιρεία ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ, 

προσωρινή ανάδοχο του διαγωνισµού.  

 

 ∆υνάµει της παραπάνω απόφασης προσκλήθηκε η προσωρινή ανάδοχος µε τη µε αριθµ. 

38986/6011/10-8-2018 πρόσκληση, να προσκοµίσει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, προβλεπόµενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

 

Η µε αρ. 459/2018 απόφαση κοινοποιήθηκε µέσω τις πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, στις 16/7/2018 και η 

πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, στις 10-8-2018.  

 

Την Παρασκευή 24-8-2018 και ώρα 10:00 π.µ., κατόπιν της από 23-8-2018 σχετικής γνωστοποίησης 

προς τους συµµετέχοντες, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνεδρίασε και αποσφράγισε τους φακέλους µε τα  

υποβαλλόµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Επειδή, διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά κατακύρωσης η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε το 

από 6-9-2018 έγγραφό της, κάλεσε µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, τον προσωρινό ανάδοχο, να τις 

συµπληρώσει εντός προθεσµίας πέντε ηµερών. 

Ακολούθως, στις 7/9/2018 η εταιρεία ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ, έστειλε τα συµπληρωµατικά στοιχεία, µέσω του 

πεδίου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 

Κατόπιν των ως άνω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατέθεσε στην Οικονοµική Επιτροπή το µε Νο. 3 

Πρακτικό της, το οποίο έχει ως εξής:   
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Yστερα από τα παραπάνω, η Οικονοµική Επιτροπή, αφού είδε: 

 

• τα  Πρακτικά Νο 1, 2 και 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

• τους όρους της διακήρυξης και τη µελέτη της Υπηρεσίας, 

• το Πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης  Οδοποιίας - Αποχέτευσης – Τµήµα Οδικών έργων & ∆ηµ. 

Συγκοινωνίας (Α∆ΑΜ: 18REQ002728022 2018-02-28),  

• τη µε αριθ. 164/2018 απόφαση του ∆.Σ (αναγκαιότητα),  

• τη µε αριθµ. 206/2018 απόφαση Ο.Ε (έγκριση δαπάνης– διάθεση πίστωσης) 

• τις µε αριθ. ∆93/2018 & ∆94/2018 αποφάσεις ανάληψης δαπάνης, µε Α∆ΑΜ: 18REQ002938952 

2018-04-13  και Α∆ΑΜ: 18REQ002939102 2018-04-13, αντίστοιχα. 

• τη µε αριθµ. 244/2018 απόφαση Ο.Ε. (έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης) 

• τη µε αριθ. 459/2018 απόφαση της Ο.Ε. (προσωρινός ανάδοχος) 

• τη µε αριθ. 517/2017 ΟΡΘΗ απόφαση της Ο.Ε. (συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού), 

 

Αφού συµβουλεύτηκε: 

 

• του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 "περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής"), 

• του Π.∆ 80/2016 (διατάκτες), 

• του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• Της  µε αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’) «Ρύθµιση 

των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και  Ανάπτυξης. 

• Της  µε αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 

• του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α/133/19-7-2018) 

 

 Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και των µελών της και µετά από διαλογική συζήτηση,  

 

 

Αποφασίζει Οµόφωνα 

 

1. Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

 

2. Εγκρίνει το  Πρακτικό Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά  στην αποσφράγιση και 

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, του  ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια και εγκατάσταση 

πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης και διαγραµµίσεις οδών», προϋπολογισµού δαπάνης 

199.628,96 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει. 

 

3. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την πιο πάνω προµήθεια στην εταιρεία 

ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ (ΑΦΜ: 094333408, ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ), της οποίας τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης βρέθηκαν πλήρη και η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 5% και συνολική 

δαπάνη ποσού 152.941,54 € πλέον ΦΠΑ. 
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Η δαπάνη για την πιο πάνω προµήθεια, που ανέρχεται στο ποσό των 152.941,54 € πλέον ΦΠΑ, θα 

βαρύνει τους Κ.Α. 30.7135.49 και 30.7333.77  οικονοµικού έτους 2018 µε το ποσό των 50.000 € σε κάθε 

έναν Κ.Α. και τους οικείους του 2019, µε τα υπόλοιπα ποσά (α/α 704 & 672 του µητρώου δέσµευσης). 

Η πιο πάνω προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης που έχει 

συνταχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία, τη δε σχετική σύµβαση θα υπογράψει για το ∆ήµο ο ∆ήµαρχος 

αρµόδιος Αντιδήµαρχος. 
 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 επ. του Ν.  

4412/16. 

 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – 

ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ. 

ΖΗΛΑΚΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 

 

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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