
   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 494 

 

Της 30
ης

 συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 

32018/621/3-7-2020 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 

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

Γκερλές ∆ηµήτριος (ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του θέµατος), Καρύδης ∆ηµήτριος, 

Καψοκόλης Γρηγόριος  και Μπουρδάκου Κυριακή, τακτικά µέλη. 

 

Απόντες είναι οι κ.κ. Αλιγιζάκη Ασπασία, Καρακατσάνη Αντωνία, Κοτέας Αλέξανδρος 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 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την κατακύρωση ή 

µη του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής, για τη σύναψη 

δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο: «Συµβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση 

της πράξης ¨ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ¨», προϋπολογισµού 36.282,26  ευρώ πλέον 

Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

 

Με τη µε αρ. 2020/14425 απόφαση  ανάληψης πολυετούς  υποχρέωσης µε α/α 728 του µητρώου 

δεσµεύσεων, µε  Α∆ΑΜ: 20REQ006426251 2020-03-13, εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσµεύτηκε η 

πίστωση και στη συνέχεια µε τη µε αριθ. 240/2020 απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε η µελέτη και 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης.  

 

 Κατόπιν των ανωτέρω, εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 19098/23-4-2020 περιληπτική διακήρυξη, η 

οποία ανακοινώθηκε στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας (www.piraeus.gov.gr), στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου και δηµοσιεύθηκε, σύµφωνα µε το Νόµο, στις εφηµερίδες ΦΩΝΗ ΤΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ και ∆ΗΜΟΤΗΣ και µε την οποία ορίστηκε ως ηµεροµηνία διαγωνισµού, η Παρασκευή 

8  Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.µ.  
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Η δε αναλυτική διακήρυξη των όρων του διαγωνισµού αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ,  µε Α∆ΑΜ: 

20PROC006605810 2020-04-23. 

 

 Κατόπιν, η  Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  η οποία συγκροτήθηκε µε τη µε αριθ. 375/2019 

Απόφαση Ο.Ε., την προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα, προέβη στην αποσφράγιση, έλεγχο και 

βαθµολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής / τεχνικής  προσφοράς, στη συνέχεια προέβη στην 

αποσφράγιση και βαθµολόγηση της οικονοµικής προσφοράς της συµµετέχουσας της οποίας τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής/τεχνικής προσφοράς βρέθηκαν πλήρη και συνέταξε το Πρακτικό Νο 1, το 

οποίο υπέβαλε προς έγκριση στην Ο.Ε., η οποία ενέκρινε µε τη µε αριθµ. 358/2020 απόφασή της και 

ανέδειξε την εταιρεία ΙΝΝΟΛΑΝΤ ΕΠΕ – ITCScomLTD, προσωρινή ανάδοχο του διαγωνισµού. 

 

 

Η µε αριθµ. 358/2020 απόφαση της Ο.Ε., κοινοποιήθηκε στη συµµετέχουσα µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, στις 5/6/2020. 

 

Στη συνέχεια, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 27903/544/2020 πρόσκλησης υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που κοινοποιήθηκε στην προσωρινή ανάδοχο µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου στις 11/6/2020, η προσωρινή ανάδοχος υπέβαλε µε τον µε αριθµ. πρωτ. 29168/19-6-

2020 φάκελο µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία αρµοδίως, η επιτροπή 

διαγωνισµού αποσφράγισε/έλεγξε και συνέταξε το µε αριθµ. 2 Πρακτικό της, το οποίο υπέβαλε για 

έγκριση στην Ο.Ε. και το οποίο έχει ως εξής: 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού είδε: 

 

• τα  πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

• ΤΗΝ ΑΠΟ 28/06/2019 (Α.Π.: 4266/1428/Α3) ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ "ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"» ΜΕ 

ΚΩ∆ΙΚΟ ΟΠΣ 5034835 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» 

• ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 104557/16-10-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ Π∆Ε 2019, ΣΑΕ 

119/1  

• ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ.722/18-12-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ  «ΠΛΑΙΣΙΟ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΚΑΙ  ΤΟΝΩΣΗ  ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΕ  ΤΜΉΜΑ  ΤΟΥ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ  ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΗΣ  ∆ΡΑΣΗΣ 

"ΑΝΟΙΚΤΑ  ΚΕΝΤΡΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ"»  ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ∆ΗµΑΡΧΟΥ  

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.  

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

• το πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης– Τµήµα Στρατηγικού 

Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού & Μελετών, µε Α∆ΑΜ: 20REQ006286032 2020-02-13 

•  τη µε αριθµ. πρωτ. 2020/14425 απόφαση  ανάληψης πολυετούς  υποχρέωσης µε α/α 728 του 

µητρώου δεσµεύσεων, µε  Α∆ΑΜ: 20REQ006426251 2020-03-13  

• Τη µε αριθµ. 375/2019 απόφαση της Ο.Ε. περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισµού 

• τη µε αριθµ. 240/2020 απόφαση Ο.Ε. περί κατάρτισης όρων  

•  τη µε αρ. 358/2020 απόφαση Ο.Ε. (προσωρινός ανάδοχος) 

 

 

Αφού συµβουλεύτηκε τις διατάξεις: 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει 

• του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α/133/2018) 

• του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• της  µε αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργικής Απόφασης (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 
 

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

της, 

 

 

Αποφασίζει Οµόφωνα 

 

1. Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού Νο 2 του συνοπτικού διαγωνισµού µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση 
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τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιµής, για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής 

υπηρεσίας µε τίτλο «Συµβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης ¨ΑΝΟΙΚΤΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ¨», προϋπολογισµού 36.282,26  ευρώ 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 ΙΝΝΟΛΑΝΤ ΕΠΕ 

– ITCScomLTD, της οποίας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης κρίθηκαν πλήρη, 

συγκέντρωσε  τελικό βαθµό αξιολόγησης 100 και προσέφερε το ποσό των 33.900,00 € 

πλέον Φ.Π.Α. 

 

  

 

Η πιο πάνω υπηρεσία 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 ένσταση, 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 

 

ΚΑΡΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

 

 ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  

 

ΜΠΟΥΡ∆ΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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