
    

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 173 

 

Της 11
ης

  έκτακτης συνεδρίασης που έγινε την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου  2020, 

ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 12428/218/27-2-2020 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Ζηλάκου Χαραλαµπία, Αντιπρόεδρος, Αλιγιζάκη Ασπασία, 

Γκερλές ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος και Μπουρδάκου Κυριακή, τακτικά µέλη  

Απόντες είναι οι κ.κ. Αργουδέλης Αλέξανδρος Καρακατσάνη Αντωνία, Καρύδης 
∆ηµήτριος, Κοτέας Αλέξανδρος,  Μανωλάκος Κυριάκος. 

 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή, που συνήλθε εκτάκτως σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του αρ. 184 του Ν. 4635/19 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 

3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία. 

 ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή θεωρεί το θέµα κατεπείγον και το εισάγει σε έκτακτη 

συνεδρίαση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρ. 77 παρ. 6 του Ν. 4555/2018, σε 
συνδυασµό µε το αρ. 184 του Ν. 4635/19, προκειµένου να προχωρήσουν άµεσα οι διαδικασίες 
για την επανάληψη του διαγωνισµού. 

 

            Ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού που αφορά την ανάθεση της µελέτης 

«Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου ∆ήµου Πειραιά προϋπολογισµού ποσού  ευρώ 38.843,80 

€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),  σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν.4412/2016» και ανάκληση της 

µε αρ. 70/29-1-2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά τη συγκρότηση 

της επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

 

Η O.Ε. ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη µε αρ πρωτ. 11920/893/2020 

εισήγηση της ∆/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης – Τµήµα Οδικών Έργων και ∆ηµ. 

Συγκοινωνίας, που έχει ως εξής: 
  

∆/νση  Οδοποιϊας - Αποχ/σης                         Προς: Οικονοµική Επιτροπή 

Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηΜ.  Συγκοινωνίας 
 

    ΘΕΜΑ: Ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: “Ανάπλαση 

Πλατείας Καρπάθου ∆ήµου Πειραιά”, και ανάκληση της µε αρ. 70/29-1-2020 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής για συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

                     

    Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στο Σώµα για τη λήψη απόφασης επί του ως άνω θέµατος, 
που αφορά στην ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: 
“Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου ∆ήµου Πειραιά” και ανάκληση της µε αρ.70/29-1-2020 

απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
    Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
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- Με την υπ’ αρ. 554/20-12-2019 απόφαση Ο.Ε. έγινε η Έγκριση της µελέτης και η 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την 
εκπόνηση µελέτης για το έργο: «Ανάπλαση Πλατείας  Καρπάθου ∆ήµου Πειραιά», 

προϋπολογισµού δαπάνης 48.166,31 € συµπ/νου  Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016. 

- Σύµφωνα µε την υπ’ αρ.πρ.918/55/2020 Προκήρυξη του Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού (ορθή 

επανάληψη), µε Α∆Α:Ω438ΩΞΥ-ΙΒΨ και Α∆ΑΜ: 20PROC006142877 2020-01-09 , ο 

διαγωνισµός ορίσθηκε να διεξαχθεί στις 30-01-2020 , ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, οδός Ι. ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12 , στον 7ο όροφο. 

- Με την υπ’ αρ. 70/29-1-2020 απόφαση της Ο.Ε. συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισµού µε 
τον 
ορισµό των δύο µελών τακτικών και δύο αναπληρωµατικών από τους υπαλλήλους των 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου,  καθώς και ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό µέλος 
εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε., που ορίσθηκαν µε την 30199/19/29-1-2020 απόφαση του Τ.Ε.Ε. 

- Με το υπ’ αρ. 453/29-1-2020 έγγραφο η Υπηρεσία µας ενηµέρωσε τα µέλη του Τ.Ε.Ε. για 

τον ορισµό τους ,προκειµένου να παρευρεθούν την προκαθορισµένη µέρα και ώρα στην 
συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

- Στις 30-01-2020 , ηµέρα διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού  και ώρα 10:00 π.µ. στο ∆ηµαρχιακό 

Κατάστηµα ,  στον 7
ος

 όροφο,  παρευρέθησαν ο πρόεδρος και το ένα τακτικό µέλος της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, υπάλληλοι των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. Σύµφωνα µε την 
∆ιακήρυξη, ο πρόεδρος παρέλαβε τις υποβληθείσες προσφορές από το πρωτόκολλο του 

∆ήµου.  

   Όµως, παρ’ όλες τις επανειλληµένες προσπάθειες των παρόντων µελών της επιτροπής , και 
της Υπηρεσίας για την νόµιµη σύνθεση και λειτουργία της Επιτροπής,  δεν εµφανίστηκε 
κανένα µέλος του Τ.Ε.Ε.  Το τακτικό µέλος ενηµέρωσε ότι συµµετέχει στον ∆ιαγωνισµό (µε 
το από 31-01-2020 email του) ως οικονοµικός φορέας. Το αναπληρωµατικό µέλος , που 
ενηµερώθηκε από το τακτικό µέλος για την αδυναµία συµµετοχής του , δήλωσε επίσης 
αδυναµία συµµέτοχής(µε το από 31-01-2020 email του), επικαλούµενο αιτήσεων του προς το 

ΤΕΕ για διαγραφή από τους καταλόγους µελών των επιτροπών.  
Εφόσον δεν προσήλθε το µέλος του Τ.Ε.Ε. την ηµέρα διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, η 

Επιτροπή δεν προέβη σε αποσφράγιση των προσφορών. 
- Κατόπιν σχετικού ερωτήµατος της Υπηρεσίας , υπ’ αρ.πρ. 638/10-2-2020 έγγραφο του 

∆ιευθυντή, η Νοµική Υπηρεσία γνωµοδότησε µε το υπ’ αρ.πρ.10708/202/19-2-2020 έγγραφο, 

σύµφωνα µε το οποίο : 

«κατά την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και δη της παραλαβής των προσφορών των 
συµµετεχόντων στον επίδικο διαγωνισµό η ορισθείσα Επιτροπή δεν είχε την απαιτούµενη 

νόµιµη συγκρότηση και απαρτία  και εξ αυτού ακριβώς του λόγου δεν ήταν δυνατόν να 

παραλάβει έγκυρα τις κατατεθείσες προσφορές των συµµετεχόντων. 
  Με βάση τα ανωτέρω , κατά την γνώµη του υπογράφοντος δικηγόρου, δεν είναι δυνατή η 

συνέχιση του άνω διαγωνισµού µε την αναπλήρωση, σε µεταγενέστερο χρόνο της ηµεροµηνίας 
παραλαβής των προσφορών, των µελών του Τ.Ε.Ε. , και απαιτείται η επανάληψη του 

διαγωνισµού προκειµένου αυτός να διεξαχθεί από Επιτροπή που θα έχει νόµιµη συγκρότηση 

και απαρτία.» 

 Β. ∆ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το πιο πάνω έργο περιλαµβάνεται στο Τ.Π, και τον Προϋπολογισµό του 2019 & 2020, µε Κ.Α. 

64.7332.64.  

To έργο συγχρηµατοδοτείται από το  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και από ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ στα πλαίσια του Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-

2020 / Π.∆.Ε. Μ.I.S. 5047186 

 Κατόπιν των παραπάνω , και σύµφωνα µε την υπ’ αρ.πρ. 10708/202/19-2-2020 γνωµοδότηση 

την Νοµικής Υπηρεσίας , προτείνεται η ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
ανάθεση της µελέτης: “Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου ∆ήµου Πειραιά”, και η ανάκληση της 
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µε αρ. 70/29-1-2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για συγκρότηση 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

                                                               Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ & ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ   

                                                           Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   

                                              Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 

                                                                       ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Θ. ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ 

Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού είδε την πιο πάνω εισήγηση, συµβουλεύτηκε τις σχετικές 
διατάξεις: 

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

• του Π.∆ 80/2016 (διατάκτες), 
• του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (άρθρο 106 παρ. 3) 

• 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. 

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

• του Ν. 4623/2019 

• του Ν. 4625/2019 

 

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. Ακυρώνει το συνοπτικό διαγωνισµό που αφορά την ανάθεση της µελέτης 

«Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου ∆ήµου Πειραιά προϋπολογισµού ποσού  ευρώ 

38.843,80 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%),  σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν.4412/2016» και 

ανακαλεί τη µε αρ. 70/29-1-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά 

τη συγκρότηση της επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

        

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –       ΖΗΛΑΚΟΥ 

 ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ        ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ    

ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 

 

ΓΚΕΡΛΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

 

ΜΠΟΥΡ∆ΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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