
   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.  157 

 

Της 16
ης

  συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη  30 Απριλίου 2019, ύστερα από τη µε αριθ. 

πρωτ. 28867/505/25-4-2019 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 Μελά Σταυρούλα, τακτικά µέλη.  

 

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

Καρβουνάς Νικόλαος,  Κάρλες Αναστάσιος και Μαστρονικόλας Ιωάννης.  

 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή 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 ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την 

ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 

λυµάτων στην Ε’ ∆ηµοτική Κοινότητα» Α.Α.Ε. 3Β/2018, προϋπολογισµού δαπάνης 241.935,48 € 

πλέον ΦΠΑ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

ύστερα από τη λήψη του πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

Με τη µε αριθ. ∆612/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε Α∆ΑΜ:18REQ003612504 

2018-08-29, εγκρίθηκε η δέσµευση πίστωσης για τον ως άνω διαγωνισµό. 

Κατόπιν, µε τη µε αρ. 578/2018 απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίσθηκαν 

οι όροι της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισµού. 

 Στη συνέχεια, εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 48536/4434/10-10-2018 προκήρυξη, η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, µε Α∆ΑΜ: 18PROC003829428 2018-10-12, ανακοινώθηκε στο 

δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας (www.piraeus.gov.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του 

∆ηµαρχείου, δηµοσιεύθηκε, σύµφωνα µε το Νόµο, στις εφηµερίδες ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ και µε την οποία ορίστηκε ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, η 

Παρασκευή 9 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 17:00.  

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

: 18PROC003832082 2018-10-12. 

 Κατόπιν, η  Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (η οποία συγκροτήθηκε µε τη µε αριθ. 

521/2018 Απόφαση Ο.Ε.), την προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα, ήτοι την Πέµπτη 15 Νοεµβρίου 2018 

και ώρα 10:00 π.µ., προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και των 
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δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων του - µε συστηµικό αριθµό 77560- ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού, συνέταξε και υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή το από 19/11/2018 Πρακτικό, 

σύµφωνα µε το οποίο προσωρινή ανάδοχος του διαγωνισµού αναδείχθηκε η εταιρεία NEXUS 

CONSTRUCΤIONS E.E.. Το Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε 

µε τη µε αρ. 8/2019 απόφασή της, η οποία κοινοποιήθηκε µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, στις 

29/1/2019.   

      

∆υνάµει της µε αρ. 8/2019 απόφασης της Ο.Ε., µε τη µε αρ. πρωτ. 11974/190/13-2-2019 

πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στις 14/2/2019 κλήθηκε η 

προσωρινή ανάδοχος να υποβάλλει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία 

υπέβαλλε τόσο µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ όσο και σε φυσικό φάκελο (αρ. πρωτ. 

14406/22-2-2019). 

 

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στις 11/4/2019 προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και συνέταξε το Πρακτικό Νο ΙΙ, το οποίο και υπέβαλε προς 

έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή και το οποίο έχει ως εξής: 
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Κατόπιν των ως άνω, η Ο.Ε. αφού είδε: 

 

• τα Πρακτικά  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

• τους όρους της διακήρυξης και τη µελέτη της Υπηρεσίας 

• τη µε αρ. 828/2017 απόφαση  ∆.Σ. (‘Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου  έτους 2018) 

• τη µε αρ. 757/2018 απόφαση ∆.Σ. (Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου έτους 2019) 

• τη µε αρ. 770/2018  απόφαση ∆.Σ. (Έγκριση Προυπολογισµού εσόδων – εξόδων, έτους 2019) 
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• το πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Οδοποίας – Αποχ/σης– Τµήµα Αποχέτευσης (Α∆ΑΜ: 

18REQ003134339 2018-05-22)   

• τη µε αρ. 407/2018 απόφασης ∆.Σ. (αναγκαιότητα ) 

• τη µε αρ. ∆612/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α 1234 του µητρώου δεσµεύσεων 

µε Α∆ΑΜ:18REQ003612504 2018-08-29 

• τη µε αρ. 521/2018 απόφαση της Ο.Ε. (συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού) 

• τη µε αρ.  578/2018 απόφαση της Ο.Ε. (έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης) 

• τη µε αριθµ. 8/2019 απόφαση της Ο.Ε. (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) 

• τη µε αριθµ. 2019/20299 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α 790 του µητρώου 

δεσµεύσεων και Α∆ΑΜ: 19REQ004662481 2019-03-22   

 

Αφού συµβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις:  

 

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

• του Π.∆. 80/2016 (διατάκτες),  

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

• του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει, 

• την Υ.Α 57654/23-5-2017  (ΦΕΚ 1781/2017 τεύχος Β) του υπουργείου Οικονοµίας 

και Ανάπτυξης 

•  της µε αρ. 117384/31-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821Β) «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που 

αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε  χρήση των επιµέρους 

εργαλείων και διαδικασιών  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 µετά από διαλογική συζήτηση,  

 

 

Αποφασίζει Οµόφωνα 

 
1. Την έγκριση του πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

 

2. Την κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 

τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών 

διακλαδώσεων λυµάτων στην Ε’ ∆ηµοτική Κοινότητα» Α.Α.Ε. 3Β/2018, 

προϋπολογισµού δαπάνης 241.935,48 € πλέον ΦΠΑ, στην εταιρεία NEXUS 

CONSTRUCTIONS E.E. (ΑΦΜ: 998698479 ∆.Ο.Υ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ), της οποίας ο 

φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης βρέθηκε πλήρης και προσέφερε µέση 

έκπτωση 53,88 %, ήτοι προσφερόµενο ποσό 111.576,36 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

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

 

 

Η δαπάνη για το ως άνω έργο, θα χρηµατοδοτηθεί από τον τακτικό προυπολογισµό – 

ανταποδοτικά και θα βαρύνει τον Κ.Α 30.7312.89 του προυπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2019  (σχετ. η µε αρ. 2019/20299 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α 

790 του µητρώου δεσµεύσεων). 
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Το πιο πάνω έργο 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 ή ο  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  

 

ΖΗΛΑΚΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
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