
   

   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 771 

 

Της 39
ης

 με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης που έγινε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, ύστερα 

από τη με αριθ. πρωτ.  41546/860/23-9-2022 πρόσκληση που επιδόθηκε νόμιμα. 

 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 

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

Γκερλές Δημήτριος, Καρύδης Δημήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος και Μπουρδάκου Κυριακή, τακτικά 

μέλη. 

 Απόντες είναι οι κ.κ. και Κοτέας Αλέξανδρος, Λεωτσάκου Αναστασία, Μαρκαριάν 

Χαρουτιούν και Τουμαζάτου Γερασιμούλα.  

 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Έγκριση ή μη του από 12-9-2022 Πρακτικού της Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου, που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του δημόσιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού με τίτλο: 

«Καλλιτεχνικός διαγωνισμός για την φιλοτέχνηση ανδριάντα του ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ 

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 73.780,00 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 32128/ΚΔ 17/31-5-73 του Υπουργείου Εσωτερικών, της με 

αριθ. 37456/1997 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΦΕΚ 878/Β/2-10-1997) και του Ν. 4412/2016. 

 

 Ο.Ε. συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα  με τα άρθρα  67 & 75 του Ν. 3852/10 & 184 του 

Ν. 4635/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022. 

 

Κατά τη συζήτηση του θέματος δεν ήταν παρών ο κος Γκερλές Δημήτριος. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ασχολείται με το πιο πάνω θέμα μετά τη λήψη του από 12-9-2022 

Πρακτικού της Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

 

Με τη αρ. πρωτ. 2021/207487 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, με α/α 1254 του 

μητρώου δέσμευσης και ΑΔΑΜ:21REQ008827069 2021-06-29, εγκρίθηκε η δέσμευση της πίστωσης 

του ως άνω διαγωνισμού και  με τη με αρ. 680/2021 απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε η μελέτη και 

καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού. 

 

Η αναλυτική διακήρυξη των όρων του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, με ΑΔΑΜ : 

21PROC009100894 2021-08-23.  
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 Στη συνέχεια, εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 34860/23-8-2021 προκήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009099966 2021-08-23, ανακοινώθηκε στο δημόσιο διαδικτυακό τόπο 

μας (www.piraeus.gov.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου, δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με 

το Νόμο, στις εφημερίδες ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ.  Ως ημερομηνία λήξης του 

διαγωνισμού και υποβολής των συμμετοχών, ορίστηκε η 10/6/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

14:00. 

           Κατόπιν, η  Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού (η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθ. 469/2022 

Απόφαση Ο.Ε.), συνήλθε σε δύο συνεδριάσεις και συνέταξε τα Πρακτικά Νο 1 & 2 αντίστοιχα, τα οποία 

η Οικονομική Επιτροπή με τη με αριθμ. 604/2021 απόφασή της, ενέκρινε και απένειμε το Α΄ 

ΒΡΑΒΕΙΟ: «ΣΕΛΕΥΚΟΣ» στον Σαντή Αλέξανδρο. 

Η απόφαση 604/2022 κοινοποιήθηκε στους βραβευθέντες, στο site του Δήμου και στο Εικαστικό 

Επιμελητήριο Τεχνών Ελλάδος με e-mail. 

 

Δυνάμει της με αριθ. 604/2022 απόφασης της Ο.Ε. και με τη με αριθ. πρωτ. 37816/802/1-9-

2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο κος Σαντής Αλέξανδρος προσκόμισε 

τον με αριθμ. πρωτ. 39314/9-9-2022 φάκελο, τον οποίο η Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου (η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθ. 781/2021 απόφαση της Ο.Ε.) 

αποσφράγισε και συνέταξε το από 12/9/2022 πρακτικό της, το οποίο έχει ως εξής: 

 

 
Η Επιτροπή 

Ιωάννης Δράτσος, Πρόεδρος ΕΔ 

Ζαχαρούλα Μπαμπίρη, Μέλος ΕΔ 

Κυρίτση Μίνα, Μέλος ΕΔ 
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού είδε: 

 

 το από 12-9-2022 Πρακτικό της Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

 τα Πρακτικά Νο 1 & 2  της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού 

 τους όρους διακήρυξης και τη σχετική μελέτη 

 το πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. – Τμήμα Μνημείων & 

Παραδοσιακών Κτιρίων, με ΑΔΑΜ: 21REQ008778498 2021-06-17  

 τη με αρ. πρωτ. 2021/207487 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, με α/α 1254 του 

μητρώου δέσμευσης και ΑΔΑΜ:21REQ008827069 2021-06-29 

 τη με αρ. 680/2021 απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων 

της διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού δημόσιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού 

 τη με αρ. 781/2021 απόφαση της Ο.Ε., περί συγκρότησης επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου 

 τη με αρ. πρωτ.: 2022/100038 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α του μητρώου 

δεσμεύσεων 363 και ΑΔΑΜ: 22REQ009937042 2022-01-19 (απόφαση 89/2022 απόφαση 

πολυετούς υποχρέωσης) 

 τη με αρ. τη με αρ. 469/2022 απόφαση της Ο.Ε., περί τροποποίησης της με αρ. 419/2022 

απόφασης της Ο.Ε., που αφορά τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού 

 τη με αρ. 604/2022 απόφαση της Ο.Ε., περί έγκρισης του αποτελέσματος του δημόσιου 

καλλιτεχνικού διαγωνισμού 

 τη με αρ. πρωτ.: 37816/802/1-9-2022 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 

 

Αφού συμβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις:  

 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει 

 του Π.Δ. 80/2016 (διατάκτες) 

 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει, 

 την Υ.Α 76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075 τεύχος Β) των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 

Επικρατείας  «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης» 

(ΚΗΜΔΗΣ) 

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

 με αριθ/ 26804/2011 απόφαση ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 22186 

απόφαση, της με αριθ. 37456/1997 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής  

 

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

της, η Ο.Ε. 

 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

1. Εγκρίνει το από 12-9-2022 Πρακτικό της Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου του δημόσιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού με τίτλο: 

«Καλλιτεχνικός διαγωνισμός για την φιλοτέχνηση ανδριάντα του ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ 

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 73.780,00 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 32128/ΚΔ 17/31-5-73 του Υπουργείου Εσωτερικών, της 
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με αριθ. 37456/1997 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 878/Β/2-10-1997) και του Ν. 4412/2016. 

 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πιο πάνω καλλιτεχνικού διαγωνισμού στον κ. Σαντή 

Αλέξανδρο, του οποίου τα δικαιολογητικά κατακύρωσης βρέθηκαν πλήρη και έλαβε το 

1
ο 

Βραβείο. Η αμοιβή δημιουργίας και τοποθέτησης ορίζεται (βάσει του 

προϋπολογισμού της υπηρεσίας) στο ποσό των 53.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

 

Η εν λόγω σύμβαση, η οποία χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους, θα  βαρύνει τον 

Κ.Α. 30.7425.24 του προϋπολογισμού του Δήμου (σχ. η με αρ. 2022/100038 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης, με α/α 363 του μητρώου δέσμευσης). 

 

  Κατά της ανωτέρω απόφασης, χωρεί προδικαστική  προσφυγή, σύμφωνα με τα άρθρα 345 επ. 

του Ν.  4412/16. 

 

 
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

   ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –            ΖΗΛΑΚΟΥ 

 ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ           ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 

ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

 

ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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