
    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 331 

 

Της 24
ης

  µε τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης που έγινε την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, ύστερα από 

τη µε αριθ. πρωτ. 20643/448/8-5-2020 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Ζηλάκου Χαραλαµπία Αντιπρόεδρος, Αργουδέλης Αλέξανδρος, 

Γκερλές ∆ηµήτριος, Καρακατσάνη Αντωνία,  Καρύδης ∆ηµήτριος, Κοτέας Αλέξανδρος και 

Μπουρδάκου Κυριακή, τακτικά µέλη. 

Απόντες είναι οι κ.κ. Αλιγιζάκη Ασπασία, Καψοκόλης Γρηγόριος και  Μανωλάκος Κυριάκος. 

 

   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 

 

Έγκριση ή µη του Πρακτικού  Νο ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του  

συνοπτικού διαγωνισµού της µελέτης: Στατικές µελέτες- έλεγχος στατικής επάρκειας 

∆ηµοτικών Κτιρίων ΑΑ4/2019 (Στατική µελέτη –έλεγχος στατικής επάρκειας του ∆ηµοτικού 

κτιρίου επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 91 και Κανθάρου), µε προεκτιµώµενη αµοιβή 

59.398,60 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 

 

Η Ο.Ε. συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη σύµφωνα  µε το άρθρο  75 παρ. 6 του Ν. 3852/10 & 184 του Ν. 

4635/2019, σε συνδυασµό µε το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου ( ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 )  «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής 

του»  την µε αρ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την µε αρ. 429/12-3-2020 

κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, Εσωτερικών & Επικρατείας και την µε αρ. 1822/16-3-

2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνηση για συζήτηση και λήψη απόφασης 

στο παραπάνω θέµα. 

 

 

Με τη µε αρ. 2019/70555 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, µε α/α 1709 του 

µητρώου δέσµευσης και Α∆ΑΜ: 19REQ005887477 2019-11-21 εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσµεύτηκε 

η πίστωση της µελέτης και κατόπιν, µε τη µε αριθ. 508/2019 απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε η µελέτη 

και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης.  

Στη συνέχεια, εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 78634/20-12-2019 προκήρυξη, µε Α∆ΑΜ: 

19PROC006098775 2019-12-24, η οποία ανακοινώθηκε στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας 
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(www.piraeus.gov.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου και δηµοσιεύθηκε, σύµφωνα µε το 

Νόµο, στις εφηµερίδες ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ και στην οποία ορίστηκε ως 

ηµεροµηνία διαγωνισµού, η Πέµπτη 30 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.µ.  

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

19PROC006105986 2019-12-27. 

 

Κατόπιν, η  Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (η οποία συγκροτήθηκε µε τη µε αριθ. 507/2019 

Απόφαση Ο.Ε.), την προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα, ήτοι την Πέµπτη 30 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 

10:00 π.µ., συνεδρίασε, προέβη στην αποσφράγιση/βαθµολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής/ 

τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια της οικονοµικής προσφοράς της µοναδικής συµµετέχουσας 

εταιρείας και συνέταξε το από 30/1/2020 πρακτικό, το οποίο η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε µε τη µε 

αριθµ. 155/2020 απόφασή της. 

 

Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στον συµµετέχοντα, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στις 

3/3/2020. 

 

Στη συνέχεια, η εταιρεία HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, κατόπιν της µε 

αρ. πρωτ. 13004/237/3-3-2020 σχετικής πρόσκλησης, η οποία κοινοποιήθηκε µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, προσκόµισε σε φυσικό φάκελο (αρ. πρωτ. 13434/5-3-2020), τα προβλεπόµενα από τον 

νόµο και το άρθρο 22 της διακήρυξης, δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

 

Αρµοδίως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στις 9/3/2020 προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και συνέταξε το Πρακτικό ΙΙ, το οποίο και υπέβαλε προς έγκριση στην 

Οικονοµική Επιτροπή και το οποίο έχει ως εξής: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού είδε: 

 

• τα πρακτικά  Ι και ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

• το σχέδιο διακήρυξης των όρων δηµοπράτησης της µελέτης  και τη σχετική µελέτη 

• τη µε αριθµ. 757/2018 απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης του τεχνικού προγράµµατος οικ. έτους 

2019 

• τη µε αριθµ. 770/2018 απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019 

• το πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε, µε Α∆ΑΜ: 19REQ005807633 2019-11-

06 

• τη µε αριθµ. 2019/70555 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, µε α/α 1709 του 

µητρώου δέσµευσης και Α∆ΑΜ: 19REQ005887477 2019-11-21 

• τη µε αρ. 507/2019 απόφαση της Ο.Ε. (συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού) 

• τη µε αριθµ. 508/2019 απόφαση Ο.Ε. (κατάρτιση όρων)  

•  τη µε αρ. 155/2020 απόφαση της Ο.Ε. (προσωρινός ανάδοχος) 

• Τη µε αριθµ. 2020/14271 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α 715 του µητρώου 

δεσµεύσεων και Α∆ΑΜ: 20REQ006418790 2020-03-12 

 

Αφού συµβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις: 

 

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

• του Ν. 4635/2019, σε συνδυασµό µε το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου ( ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 )  «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισµού της διάδοσής του»  την µε αρ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, 

• της µε αρ. 429/12-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών, Εσωτερικών & 

Επικρατείας και της µε αρ. 1822/16-3-2020 σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής 

∆ιακυβέρνησης 

• του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α/194/2010) (διατάκτες),  

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

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

Ανάπτυξης. 

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

 

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

της, 

 

 

Αποφασίζει Οµόφωνα 

 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου του  συνοπτικού διαγωνισµού της µελέτης: Στατικές µελέτες- έλεγχος 

στατικής επάρκειας ∆ηµοτικών Κτιρίων ΑΑ4/2019 (Στατική µελέτη –έλεγχος 

στατικής επάρκειας του ∆ηµοτικού κτιρίου επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 91 

και Κανθάρου), µε προεκτιµώµενη αµοιβή 59.398,60 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα  του πιο πάνω διαγωνισµού στην εταιρεία 

HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ. της οποίας τα δικαιολογητικά 
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κατακύρωσης βρέθηκαν πλήρη, συγκέντρωσε συνολική βαθµολογία προσφοράς 76,20 

και προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 5% ήτοι ποσό 56.428,67 € πλέον ΦΠΑ. 

 

Η δαπάνη για την πιο πάνω µελέτη που ανέρχεται στο ποσό των 56.428,67 € πλέον ΦΠΑ, 

χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ και περιλαµβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου ετών 2019 – 

2020, θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7413.83 του προυπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά (σχ. η µε αριθ. 

2020/14271 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α 715 του µητρώου δεσµεύσεων). 

 

Η πιο πάνω µελέτη 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 ένταση,  σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.  4412/16. 

 

 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

        

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –       ΖΗΛΑΚΟΥ 

 ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ        ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ    

ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

ΓΚΕΡΛΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΚΑΡΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΚΟΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

ΜΠΟΥΡ∆ΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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