
   

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 775 

 

Της 37
ης

 µε τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 14 Σεπτεµβρίου 2021, 

ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 37225/895/10-9-2021 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Αργουδέλης Αλέξανδρος,  Καρακατσάνη Αντωνία, Καρύδης 

∆ηµήτριος,  Καψοκόλης Γρηγόριος,  Κοτέας Αλέξανδρος και  Μπουρδάκου Κυριακή, τακτικά 

µέλη. 

Απόντες είναι οι κ.κ. Ζηλάκου Χαραλαµπία, Αντιπρόεδρος, Αλιγιζάκη Ασπασία,  Γκερλές 

∆ηµήτριος 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 

 

Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την υπηρεσία µε τίτλο: 

«Αντιµετώπιση κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης- Έλεγχος της ποιότητας του 

νερού των σιντριβανιών για τυχόν ανίχνευση Λεγεωνέλλας (Legionella spp) καθώς και 

ενεργειών καταπολέµησής της σε περίπτωση ανίχνευσης εντός των ορίων του ∆ήµου 

Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 14.400,00 € πλέον Φ.Π.Α, ύστερα από τη λήψη του 

πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

Η Ο.Ε. συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη σύµφωνα  µε τις µε αριθµ. 40 & 163 εγκυκλίους του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή ασχολείται µε το θέµα κατόπιν της λήψης του από  3-9-2021  

Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, το οποίο έχει ως εξής: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στην ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου Πειραιά σήµερα 03-09-2021 ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του άρθρου 221, § 1 α, β, γ, δ, ε 

και § 3 του Ν. 4412/16, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 691/2021 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφοράς 

που κατατέθηκε µε τη διαδικασία της ∆ιαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 § 2 περ. γ & άρθρο 32Α περ. β. του Ν. 4412/16, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υπηρεσία µε τίτλο «Αντιµετώπιση κατεπείγουσας και 
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απρόβλεπτης ανάγκης-Έλεγχος της ποιότητας του νερού των σιντριβανιών για τυχόν ανίχνευση 

Λεγεωνέλλας (Legionella spp) καθώς και ενεργειών καταπολέµησης της σε περίπτωση 

ανίχνευσης εντός των ορίων του ∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης δέκα τεσσάρων 

χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400,00 €) πλέον Φ.Π.Α 24%. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες 

1. ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  

2. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. ΚΟΥΡΕΜΑ∆Η ΑΘΗΝΑ (Αναπληρωµατικό µέλος) 

 

Η Επιτροπή άρχισε την προκαθορισµένη ώρα 10:00 π.µ. την παραλαβή του φακέλου προσφοράς 

που κατέθεσε ο ενδιαφερόµενος. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος 

κ.λ.π.) και κατόπιν προέβη στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών, των 

φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών του άρθρου 5 της µελέτης. 

 

Ο διαγωνιζόµενος που υπέβαλε τους ως άνω φακέλους προσφορών είναι ο εξής: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε 

 

Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και της Τεχνικής 

Προσφοράς του άρθρου 5 της µελέτης του συµµετέχοντα σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 32981/10-08-

2021 πρόσκληση και 

 

Α) ΕΚΑΝΕ ∆ΕΚΤΗ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ  

 

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε 

 

Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή απεφάσισε την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών να γίνουν σε µία 

δηµόσια συνεδρίαση οπότε και προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών. 

 

Μετά τα παραπάνω, ανοίχτηκε η Οικονοµική Προσφορά του µοναδικού συµµετέχοντα του 

οποίου τα δικαιολογητικά /τεχνικές προσφορές βρέθηκαν πλήρη. 

 

 Η προσφερόµενη τιµή µε Φ.Π.Α. διαµορφώνεται ως εξής: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ

ΝΥΜΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε 

Μέθοδος 

ανίχνευσης 

και ορολογική 

ταυτοποίηση 

Τµχ 

(δειγµατοληψί

ες) 

 

 

18  

 

 

 

 

790,00€ 

 

 

 

14.220,00€ 

 

 

 

 

     ΣΥΝΟΛΟ 14.220,00€ 

     Φ.Π.Α. 24%    3.418,80€ 

     ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  17.632,80€ 
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Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη  

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 32981/10-08-2021 πρόσκληση 

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2021/208356/20-07-2021 απόφαση ανάληψης µε Α∆ΑΜ 

21REQ008945246/2021-07-20 και A∆A: ΨΨΩΨΩΞΥ-ΨΓΓ µε α/α Μ.∆ 1336/21 

3. Το γεγονός ότι βαρύνει τον Κ.Α 00.6495.22 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά του 

τρέχοντος έτους. 

4. Την υποβληθείσα προσφορά 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, §1 &2 του άρθρου 73. 

Προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

Κατακύρωση του διαγωνισµού στον µοναδικό συµµετέχοντα µε την επωνυµία ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 

Γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της πρόσκλησης, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και προσέφερε χαµηλότερη τιµή. 

Για τη διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

           Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ 

1. ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  

2. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. ΚΟΥΡΕΜΑ∆Η ΑΘΗΝΑ 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού είδε: 

• το  Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

• τους όρους πρόσκλησης προς την εταιρεία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ - 

ΧΗΜΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Α.Ε. και τη σχετική µελέτη 

• την Αιτιολογική Έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας 

• το πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Υγείας ∆ηµόσιας & Κοινωνικών Υπηρεσιών µε 

Α∆ΑΜ: 21REQ008897543 2021-07-12 

• τη µε αριθµ. πρωτ. 2021/208356 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε α/α 1336 του µητρώου 

δεσµεύσεων µε Α∆AΜ:21REQ008945246 2021-07-20 

• τη µε αρ. 633/2021 απόφαση της Ο.Ε. (έγκριση πραγµατοποίησης και εξειδίκευση της 

πίστωσης) 

• τη µε αριθµ. 691/2021 απόφαση της Ο.Ε., περί έγκρισης των όρων διαπραγµάτευσης και περί 

συγκρότησης της επιτροπής διαπραγµάτευσης 

 

Αφού διαπίστωσε ότι: 

Με βάση το άρθρο 10 παρ. 3
α
 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και 

Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19» της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), «….για 

προµήθειες υλικού και υπηρεσιών συναφών µε την αντιµετώπιση της κατεπείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης λήψης µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι 

∆ήµοι και οι Περιφέρειες µπορούν να αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις προσφεύγοντας στη 

διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 

του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147)». 

 

Αφού συµβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις:  

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

αντικαταστάθηκε µε το αρ. 40 του Ν. 4735/20 
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• του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 32 παρ. 2γ και 

32
Α
, 

• 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) όπως ισχύει 

• την από 14-3-2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) 

• την µε αρ. 18200/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, η Ο.Ε. αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και των µελών 

της και µετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 

Αποφασίζει Οµόφωνα 

 

1. Εγκρίνει το από 03-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά στην 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 

32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την υπηρεσία µε τίτλο: «Αντιµετώπιση 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης- Έλεγχος της ποιότητας του νερού των 

σιντριβανιών για τυχόν ανίχνευση Λεγεωνέλλας (Legionella spp) καθώς και 

ενεργειών καταπολέµησής της σε περίπτωση ανίχνευσης εντός των ορίων του ∆ήµου 

Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 14.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

 

1. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ως άνω διαδικασίας στην εταιρεία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΧΗΜΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Α.Ε.», της οποίας τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής βρέθηκαν πλήρη και η οποία προσέφερε για την ως άνω 

υπηρεσία το ποσό των 14.220,00 €  πλέον Φ.Π.Α. 

 

Η δαπάνη για την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας, θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6495.22 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021. 

 

Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της διαπραγµάτευσης 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 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – 

ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

 

ΚΑΡΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

 

ΚΟΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

ΜΠΟΥΡ∆ΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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