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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 375
Της 28ης συνεδρίασης που έγινε την Πέµπτη 31 Μαΐου 2018, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ.
25692/509/24.5.2018 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα.
Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.
Παρόντες είναι οι κ.κ. Αντωνάκου Σταυρούλα, Αργουδέλης Αλέξανδρος, Βεντούρης
Ανδρέας, τακτικά µέλη και Αστεριάδου Καλλιόπη, Σιγαλάκος Κυριάκος, αναπληρωµατικά.
Απόντες είναι οι κ.κ. Βοϊδονικόλας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Ζηλάκου Χαραλαµπία,
Καλογερόγιαννης Παναγιώτης, Καρβουνάς Νικόλαος, Κάρλες Αναστάσιος, Μελά Σταυρούλα και
Σαλπέας Ηλίας.
Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Με πρόταση της Προέδρου και σύµφωνη γνώµη των υπολοίπων µελών της, η Ο.Ε. κηρύσσει
κατεπείγον το πιο κάτω θέµα, σύµφωνα µε το Ν. 3852/10, άρθ. 75 παρ. 3, και το συζητά εκτός
ηµερήσιας διάταξης µε α.α. 1ο και τίτλο:
Τροποποίηση των µε αριθ. 36/2018 και 248/2018 αποφάσεων της Ο.Ε. που αφορούν,
αντίστοιχα, στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και στην κατακύρωση του συνοπτικού
διαγωνισµού για την «Αγορά συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών», προϋπολογισµού
δαπάνης 29.806,45 € πλέον ΦΠΑ, ως προς τα στοιχεία των οικονοµικών προσφορών των
συµµετεχόντων και το τελικό ποσό της κατακύρωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 (άρθ. 106).

Το ανωτέρω θέµα εισάγεται προς συζήτηση κατόπιν της λήψης του από 31-5-2018 Νο 1
πρακτικού σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Με τη µε αριθ. 731/2017 προηγούµενη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η
δαπάνη, διατέθηκε η πίστωση, εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της πιο
πάνω υπηρεσίας.
Στη συνέχεια, εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 62952/1028/29-12-2017 περιληπτική διακήρυξη, η
οποία ανακοινώθηκε στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας (www.pireasnet.gr), δηµοσιεύθηκε στις
εφηµερίδες ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ και ∆ΗΜΟΤΗΣ και µε την οποία ορίστηκε η διεξαγωγή του
διαγωνισµού για την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:30 π.µ.
Η αναλυτική διακήρυξη των όρων του διαγωνισµού αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, µε Α∆ΑΜ:
17PROC002507469 2017-12-29.
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Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Υπηρεσιών και Αξιολόγησης Προσφορών (η
οποία συγκροτήθηκε µε τη µε αριθ. 517/2017 (ΟΡΘΗ) Απόφαση Ο.Ε.), την προκαθορισµένη ηµέρα
και ώρα διενήργησε το διαγωνισµό και αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων καταρχήν
και στην συνέχεια τις οικονοµικές τους προσφορές, συνέταξε το Νο 1 Πρακτικό της, το οποίο και
υπέβαλε για έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή.
Η Οικονοµική Επιτροπή µε τη µε αρ. 36/2018 απόφασή της, ενέκρινε το πρακτικό Νο 1 της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανέδειξε την εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ προσωρινή ανάδοχο του
διαγωνισµού.
Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες, µε e-mail στις 20-2-2018.
Ακολούθως, ο προσωρινός ανάδοχος κατόπιν της µε αρ. πρωτ. 11585/5-3-2018 πρόσκλησης
του τµήµατος Προµηθειών & Υπηρεσιών, προσκόµισε το µε αρ. πρωτ. 1866/15-3-2018 φάκελο, µε
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισµού.
Αρµοδίως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς τους
συµµετέχοντες, προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και
συνέταξε το Πρακτικό Νο 2, το οποίο υπέβαλε προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή.
Η Οικονοµική Επιτροπή µε τη µε αρ. 248/2018 απόφασή της, ενέκρινε το Πρακτικό Νο 2 της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και κατακύρωσε τον εν λόγω διαγωνισµό, στην εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ.
Η απόφαση 248/2018 της Ο.Ε., κοινοποιήθηκε στους λοιπούς συµµετέχοντες – εκτός του
αναδόχου- µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, στις 4/5/2018.
Περαιτέρω, η Ο.Ε. απέστειλε στις 2/5/2018 (αρ. πρωτ. 21587/435) τον πλήρη φάκελο του
διαγωνισµού στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής για τον προβλεπόµενο έλεγχο νοµιµότητας.
Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, δεν απεφάνθη µέχρι σήµερα σχετικά µε την
νοµιµότητα του διαγωνισµού, οπότε και ο ∆ήµος Πειραιά δεν έχει µέχρι σήµερα προβεί στην
υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Στις 31-5-2018 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υπέβαλλε στην Οικονοµική Επιτροπή το µε Νο 1
πρακτικό της σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, µε το οποίο διορθώνει τα οικονοµικά στοιχεία των
προσφορών των διαγωνιζοµένων, χωρίς ωστόσο να αλλάζει την σειρά κατάταξης αυτών και το οποίο
έχει ως εξής:
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H Ο.Ε., αφού είδε το πιο πάνω Πρακτικό Νο 1 σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού,
Τα προηγούµενα Πρακτικά Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
το πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Πληροφορικής – Τµήµα Επικοινωνιών Σχεδιασµού και
Υλοποίησης ∆ικτύων µε Α∆ΑΜ 17REQ002215138 2017-11-09
το πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Πληροφορικής – Τµήµα Επικοινωνιών Σχεδιασµού και
Υλοποίησης ∆ικτύων, µε Α∆ΑΜ 17REQ002416796 2017-12-14
τη µε αριθ. 750/2017 απόφαση ∆.Σ. (περί αναγκαιότητας),
τη µε αριθ. 731/2017 απόφαση Ο.Ε. (έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης, έγκριση µελέτης
και κατάρτιση όρων διακήρυξης),
τη µε αριθ. 36/2018 απόφαση Ο.Ε. (προσωρινός ανάδοχος),
τη µε αριθ. 81/2018 απόφαση Ο.Ε. (διάθεση πίστωσης 2018),
τη µε αριθ. ∆127/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε Α∆Α: ΩΤΓΞΩΞΥ-ΦΟΡ
τη µε αριθ. 247/2018 απόφαση Ο.Ε. (διάθεση πίστωσης 2018),
τη µε αριθ. ∆119/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε Α∆Α: 6Θ6ΖΩΞΥ-Λ17
τη µε αριθ. 517/2017 ΟΡΘΗ απόφαση Ο.Ε. (συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού),
τη µε αριθ. 248/2018 απόφαση Ο.Ε. (κατακύρωση του διαγωνισµού)

ΑΔΑ: 68ΑΓΩΞΥ-0ΟΣ

18AWRD003244609 2018-06-12
5

Αφού συµβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις:
• του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 "περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής"),
• του Π.∆ 80/2016 (διατάκτες),
• του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδιαίτερα το άρθρο 106,
• 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 των µελών της και µετά από διαλογική συζήτηση
κατά την οποία παρέστη η κα Καραγκιοζοπούλου Μαρία εκ µέρους της Νοµικής Υπηρεσίας,
Αποφασίζει Οµόφωνα
1. Θεωρεί το θέµα κατεπείγον και το συζητά εκτός ηµερησίας διάταξης
2. Τροποποιεί τις µε αριθ. 36/2018 και 248/2018 αποφάσεις της, ως προς:
α) τα στοιχεία των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, όπως αυτά
αναφέρονται στο ως άνω Πρακτικό Νο 1 σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού και
β) το ποσό της κατακύρωσης της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΕΒΕ (ΑΦΜ 099936189, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), το οποίο ανέρχεται πλέον στο ποσό
των 16.226,88 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Κατά τα λοιπά, οι αποφάσεις 36/2018 και 248/2018 της Ο.Ε., ισχύουν ως έχουν.
Η δαπάνη για την πιο πάνω υπηρεσία που ανέρχεται στην τιµή των 16.226,88 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και των τελών συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας, µε
προσφορά επιδότησης ποσού 8.308,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για 24 µήνες
συµβόλαιο, θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6223.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού
έτους 2018 (σχ. η µε αρ. ∆127/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης) και τον οικείο
οικονοµικών ετών 2019-2020.
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
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΣΤΕΡΙΑ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

