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ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 786 
 

Της 39ης 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 
 
Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση (άρ. 32 § 5 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
αρ. 4 της ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/2018 (ΦΕΚ 4203/Β΄/25-9-2018 Απόφασης του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών) για την υπηρεσία με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος - Μελετητής 
για την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου Δήμου 
Πειραιά» προϋπολογισμού δαπάνης 12.054,83 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,  ύστερα από 
τη λήψη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 
 

Η Ο.Ε. συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα  με τις με αριθμ. 40 & 163 εγκυκλίους 
του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνδυασμό με το αρ. 78 του Ν. 4954/2022. 

 
Κατά τη συζήτηση του θέματος ήταν απών ο κος Γκερλές Δημήτριος. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή ασχολείται με το θέμα κατόπιν της λήψης του Πρακτικού Νο 1 

της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 
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Με τη με αρ. 2022/107726 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α 1950 του μητρώου 

δεσμεύσεων και ΑΔAΜ:22REQ010999966 2022-07-26  εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης της ως 
άνω υπηρεσίας και με τη με αριθ. 648/2022 (ορθή) απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε η προσφυγή στη 
διαδικασία του άρθρου 32 § 5 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 4 της 
ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/2018 (ΦΕΚ 4203/Β΄/25-9-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών), οι όροι διαπραγμάτευσης και έγινε η συγκρότηση της Επιτροπής 
Διαπραγμάτευσης.  

 
Στη συνέχεια, απεστάλη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον οικονομικό φορέα που 

αναφέρεται στους όρους διαπραγμάτευσης, η με αρ. πρωτ.: 34695/3-8-2022 (ΑΔΑΜ: 
22PROC011049874 2022-08-03) πρόσκληση για διαπραγμάτευση και με καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς την 19 Αυγούστου 2022. 

 
Η ένωση οικονομικών φορέων «ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΪΔΗΣ Αρχιτέκτων Μηχ/κός» και «DELCO 

ΕΠΕ – Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ, Εταιρεία Γενικών & Ειδικών Μελετών», με το υπ΄ 
αριθμ.36523/19-8-2022 φάκελο, υπέβαλλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 
 Κατόπιν, η  Επιτροπή Διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας (η οποία συγκροτήθηκε με τη με 
αριθ. 648/2022 (ορθή) Απόφαση Ο.Ε.), την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, ήτοι την Τρίτη 23 
Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στον  έλεγχο των 
δικαιολογητικών  και της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο είχε 
αποσταλεί η πρόσκληση, συνέταξε και υπέβαλε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή το 
Πρακτικό Νο 1, το οποίο έχει ως εξής: 
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                                           ΜΠΑΜΠΙΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 
                                                  ΣΥΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                       ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού είδε: 
 

 το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 
 την εισήγηση της υπηρεσίας 
 του όρους της Πρόσκλησης 
 το πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Οδοποιΐας – Αποχέτευσης  – Τμήμα Οδικών Έργων και 

Δημ. Συγκοινωνίας, με ΑΔΑΜ: 22REQ010951025 2022-07-18 
 τη με αριθμ. πρωτ. 2022/107726 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α 1950 του μητρώου 

δεσμεύσεων (υπ’ αριθμ. 103  απόφαση πολυετούς υποχρέωσης και η υπ’ αριθμ.    βεβαίωση 
Π.Ο.Υ)   με ΑΔAΜ:22REQ010999966 2022-07-26 

 την με αρ. 648/2022 (ορθή) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης της 
προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση καθώς και 
των όρων Πρόσκλησης και  περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 
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 την με αρ. πρωτ. 34695/3-8-2022 Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση Ανάθεσης Παροχής 

Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Μελετητή για το έργο «Ανάπλαση Πλατείας 
Καρπάθου Δήμου Πειραιά » στην ένωση οικονομικών φορέων «ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΪΔΗΣ 
Αρχιτέκτων Μηχ/κός» και «DELCO ΕΠΕ – Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ, Εταιρεία 
Γενικών & Ειδικών Μελετών» , με ΑΔΑΜ: 22PROC011049874 2022-08-03 
 
Αφού συμβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις:  
  

 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4735/20 (άρθρο 40 «περί αρμοδιοτήτων της 
Οικονομικής Επιτροπής») 

 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του αρ. 32 παρ. 5, του 
αρ. 188 παρ. 6 και του αρ. 221 

 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α/133/19-7-2018) όπως ισχύει 
 του αρ. 2 του Ν. 4782/2021 
 την Υ.Α 76928/13-7-2021 (Φ.Ε.Κ 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). 

 το άρθρο 4 παρ. ΙΙ.1 της υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 (ΦΕΚ 
4203/25.09.2018 τεύχος Β') Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με το 
οποίο <<η ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – μελετητή 
διεξάγεται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με 
ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.>> 

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

συζήτηση, 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρ. 32 § 5 του Ν. 4412/2016 και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 4 της ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/2018 (ΦΕΚ 
4203/Β΄/25-9-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών) για την 
υπηρεσία με : «Τεχνικός Σύμβουλος - Μελετητής για την παρακολούθηση της 
κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου Δήμου Πειραιά». 

 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ως άνω διαδικασίας στην ένωση οικονομικών 

φορέων «ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΪΔΗΣ Αρχιτέκτων Μηχ/κός» και «DELCO ΕΠΕ – Ν. 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ, Εταιρεία Γενικών & Ειδικών Μελετών», της οποίας τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής /κατακύρωσης κρίθηκαν πλήρη και προσέφερε για την 
ως άνω υπηρεσία το ποσό των 9.600 € πλέον ΦΠΑ. 

 
Η δαπάνη για την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δήμου Πειραιά από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
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Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020», 
έχει προβλεφθεί το Υποέργο 4 με τίτλο «Τεχνικός σύμβουλος – Μελετητής για την 
παρακολούθηση του έργου « Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου Δήμου Πειραιά», θα βαρύνει τον 
Κ.Α.  64.6112.25 του προϋπολογισμού  του Δήμου Πειραιά  (σχ. η με αρ. πρωτ. 2022/107726 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α  1950, του μητρώου δεσμεύσεων, με υπ΄ αριθμ. 103 
Απόφαση Πολυετούς υποχρέωσης και τη Βεβαίωση Π.Ο.Υ.). 

 
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης που έχει συνταχθεί από 

την αρμόδια Υπηρεσία, τη δε σχετική σύμβαση θα υπογράψει για το Δήμο ο Δήμαρχος ή ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος.  
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, εντός 10ημέρου από την 
κοινοποίησή της μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 360 επ. του Ν. 4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 

   ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –                ΖΗΛΑΚΟΥ 
  ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 

 
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 
ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
 

 
ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

 
ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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