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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 34
Της 5ης συνεδρίασης που έγινε την Πέµπτη 25 Ιανουαρίου 2018, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ.
2976/60/19-1-2018 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα.
Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.
Παρόντες είναι οι κ.κ. Αργουδέλης Αλέξανδρος, Βεντούρης Ανδρέας, Ζηλάκου
Χαραλαµπία, Καλογερόγιαννης Παναγιώτης, Καρβουνάς Νικόλαος και Μελά Σταυρούλα, τακτικά
µέλη.
Απόντες είναι οι κ.κ. Βοϊδονικόλας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Αντωνάκου Σταυρούλα,
Κάρλες Αναστάσιος 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 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση ή µη του από 11-1-2018 Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού και κατακύρωση ή µη του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εργασία: «Επισκευές και ανακατασκευές
τουαλετών σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου Πειραιά 2016» προϋπολογισµού
120.865,25 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80.
Με τη µε αρ. 293/2016 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η πίστωση,
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού
ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εργασία «Επισκευές και ανακατασκευές
τουαλετών σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου Πειραιά 2016» προϋπολογισµού 120.865,25 € πλέον
Φ.Π.Α.
Στη συνέχεια, εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 22116/402/23-5-2016 περιληπτική διακήρυξη, η
οποία ανακοινώθηκε / δηµοσιεύθηκε σύµφωνα µε το Νόµο και µε την οποία ορίσθηκε ως
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού η Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 και
ώρα 18:00. Η ως άνω περίληψη ανακοινώθηκε / δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ και ΗΧΩ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και στο
ΦΕΚ 228/∆∆Σ/2016.
Την Παρασκευή 24-6-2016 και ώρα 12:00, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προέβη στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικών προσφορών και συνέταξε το Νο 1
Πρακτικό της, το οποίο υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή.
Εν συνεχεία, την Τρίτη 30-8-2016 και ώρα 11:00, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη στον
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικών προσφορών και συνέταξε το Νο 2 Πρακτικό
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της, το οποίο υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή. Τα εν λόγω πρακτικά, αναρτήθηκαν στην
πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ στις 5/9/2016 προς ενηµέρωση των διαγωνιζοµένων.
Κατά των πιο πάνω πρακτικών, υπέβαλαν ενστάσεις οι εταιρείες: 1) ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2) STAR ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 3) ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. 4) ΜΠΕΡΤΟ∆ΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. 5)
ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
Επιπρόσθετα, η εταιρεία ΜΠΕΡΤΟ∆ΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. στις 7-9-2016 κατέθεσε υπόµνηµα και η
εταιρεία X. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ A.T.E στις 13-9-2016 έγγραφο – παρέµβαση και στις 14-9-2016
υπόµνηµα, τόσο εγγράφως όσο και ηλεκτρονικά.
Ακολούθως, την Παρασκευή 16-9-2016 και ώρα 11:00, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνεδρίασε,
συνέταξε και υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή το Νο 3 Πρακτικό / γνωµοδότησή της, στο οποίο
αναφέρει αυτούσιες τις παραπάνω ενστάσεις.
Επιπλέον του ως άνω πρακτικού - γνωµοδότησης, υπεβλήθη στην Ο.Ε. η µε αρ. πρωτ.
38707/1541/20-9-2016 σχετική γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Στη συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή µε τη µε αρ. 635/2016 απόφασή της, απέρριψε τις ενστάσεις
των α) STAR ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΕ,
β) ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γ) ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ, δ)
ΜΠΕΡΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΑΤΕ και ε) ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ενέκρινε τα πρακτικά Νο 1 & 2 στο
σύνολό τους και δέχθηκε για τη συνέχεια του διαγωνισµού α) την εταιρεία Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ
και β) τον ΣΧΕΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ.
Η µε αρ. 635/2016 απόφαση της Ο.Ε. κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω της
πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, στις 30/9/2016.
Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόµενοι: α) ΜΠΕΡΤΟ∆ΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε, β) ΣΧΕΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ και γ) ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προσέφυγαν εµπροθέσµως κατά της µε αρ.
635/2016 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκ/νης
∆ιοίκησης .
Οι ως άνω προσφυγές των συµµετεχόντων κρίθηκαν ως εξής:
α) η προσφυγή της εταιρείας ΜΠΕΡΤΟ∆ΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε απερρίφθη σιωπηρά.
β) η προσφυγή του ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
έγινε
δεκτή µε την µε αρ.
102753/37424/2016 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
και ως εκ τούτου ο Ναυπακτίτης Γεώργιος έγινε δεκτός για τη συνέχεια του διαγωνισµού.
και γ) η προσφυγή του ΣΧΕΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ απερρίφθη µερικώς, σύµφωνα µε την µε
αρ. πρωτ. 92659/34042/2016 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων της ασκούσας καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής ασκήθηκαν ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 οι κάτωθι ειδικές
διοικητικές προσφυγές :
Α) Εκ µέρους της εταιρείας ΜΠΕΡΤΟ∆ΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε κατά της σιωπηρής απόρριψης
της προσφυγής της µε αρ. 79166/29837/2016 και των µε αρ. πρωτ. 92659/34042/2016 και
102753/37424/2016 αποφάσεων της ασκούσας καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής. Η ως άνω προσφυγή, σύµφωνα µε την µε αρ. 5 (θέµα 5Ο) απόφαση της Ειδικής
Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 απερρίφθη ως προς τη συµµετοχή της
προσφεύγουσας για την συνέχεια του διαγωνισµού και έγινε δεκτή ως προς το µέρος που αφορούσε
στην συµµετοχή της εταιρείας Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ, της οποίας η προσφορά απερρίφθη ως εκ
τούτου από τη συνέχεια του διαγωνισµού.
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Β) Εκ µέρους των ΣΧΕΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ και του ∆ΗΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ κατά της µε αρ. πρωτ. 92659/34042/2016 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γ.Γ.
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. Με τις ως άνω προσφυγές τους οι ως άνω επιδίωξαν την
ακύρωση της απόφασης ασκούσας καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για τους
αναλυτικά αναφερόµενους σε αυτές λόγους. Με τη µε αρ. 5 ( θέµατα 13ο, 17ο και 18ο) απόφαση της
Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 απερρίφθη η προσφυγή του ΣΧΕΤΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ και έγιναν δεκτές οι προσφυγές των Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ και του ∆ΗΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ.
Γ) Εκ µέρους της εταιρείας ΣΧΕΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ και του ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά
της µε αρ. 102753/37424/2016 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής. Με τις άνω προσφυγές επιδιώχθηκε η απόρριψη της συµµετοχής του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗ. Με τη µε αρ. 5 ( θέµατα 6ο και 8ο) απόφαση της Ειδικής Επιτροπής
του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 απερρίφθη η προσφυγή του ΣΧΕΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ και του
∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ και ως εκ τούτου παρέµεινε στο διαγωνισµό ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ
Συνοψίζοντας σύµφωνα µε την µε αρ. 5 ( θέµατα 5ο 6ο, 8ο 13ο 17ο & 18ο ) απόφαση της
Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 έγιναν δεκτές για τη συνέχεια του
διαγωνισµού οι συµµετοχές των :
α) NΑΥΠΑΚΤΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και β) ΣΧΕΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
και απερρίφθησαν οι συµµετοχές των εταιρειών Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ και
ΜΠΕΡΤΟ∆ΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε
Κατά τα λοιπά παραµένει σε ισχύ η µε αρ. 635/2016 απόφαση της ΟΕ.
Κατόπιν των ανωτέρω και σε εκτέλεση της µε αρ. 5 (θέµατα 5ο 6ο, 8ο 13ο 17ο & 18ο
απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 η αναθέτουσα αρχή
ζήτησε µε το 61924/999/2017 έγγραφό της από τους εναποµείναντες συµµετέχοντες την
επικαιροποίηση των οικονοµικών τους προσφορών καθώς και των εγγυητικών επιστολών
συµµετοχής τους .
Με τα µε αρ. 600/5.1.2018 και 583/5.1.2018 έγγραφά τους οι ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
και ΝΑΥΠΑΚΤΙΚΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αντίστοιχα προσκόµισαν τα σχετικά έγγραφα.

Στη συνέχεια, κατόπιν της από 10/1/2018 ενηµέρωσης των συµµετεχόντων που παρέµειναν
στον διαγωνισµό µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την 11/1/2018,
προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών τους προσφορών και συνέταξε το µε αριθ. 4 Πρακτικό
της, το οποίο κοινοποίησε στους συµµετέχοντες µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ στις 17/1/2018
και υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή προς έγκριση.
Το Πρακτικό Νο 4 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, έχει ως εξής:
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Ύστερα από τα παραπάνω, η Οικονοµική Επιτροπή, αφού είδε:
• τα ως άνω πρακτικά Νο 1, 2, το Πρακτικό – Γνωµοδότηση Νο 3 και το πρακτικό Νο 4 της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
• τη διακήρυξη και τη µελέτη του διαγωνισµού,
• το πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. -Τµ. Σχολικών Κτιρίων
µε Α∆ΑΜ: 16REQ003962049 2016-03-08,
• τη µε αριθ. 126/2016 απόφαση ∆Σ (αναγκαιότητα εκτέλεσης της προµήθειας),
• τη µε αριθ. 293/2016 απόφαση Ο.Ε. (έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης, έγκριση
τεχνικών προδιαγραφών & κατάρτιση όρων διακήρυξης),
• τη µε αριθ. 635/2016 (Εξέταση ενστάσεων) απόφαση της ΟΕ,
• τη µε αριθ. 837/2016 (άσκηση προσφυγών κατά απφ Αποκεντρωµένης) απόφαση της ΟΕ,
• Τις µε αριθµ. 92659/34042/2016, 102753/37424/2016 αποφάσεις της ασκούσας καθήκοντα
Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
• την µε αριθµ. 5 (θέµατα 5ο 6ο, 8ο 13ο 17ο & 18ο ) απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του
άρθρου 152 του Ν. 3463/2006
•
•
•
•
•

τη µε αριθ. 69/2016 (συγκρότηση επιτροπής) απόφαση της ΟΕ,
τη µε αριθ. 704/2017 (διάθεση πίστωσης έτους 2017) απόφαση της Ο.Ε.
τη µε αριθ. 26/2018 (διάθεση πίστωσης έτους 2018) απόφαση της Ο.Ε.
τη διακήρυξη και τη µελέτη της Υπηρεσίας,
Τις µε αριθµ. 834/2016 και 828/2017 αποφάσεις του ∆Σ (Τεχνικό Πρόγραµµα 2017 και
2018 αντίστοιχα)

Αφού έλαβε υπόψη της:
•

Το γεγονός ότι η µεγάλη χρονική καθυστέρηση της κατακύρωσης του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού, οφείλεται στην άσκηση πλήθους ενστάσεων και προσφυγών εκ µέρους
συµµετεχόντων κατά της µε αρ. 635/2016 απόφασης της Ο. Ε., αρχικά έναντι της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και στη συνέχεια έναντι της Ειδικής Επιτροπής του άρθ. 152
του Ν. 3463/2016 της Περιφέρειας Αττικής που έχει ως αποτέλεσµα η συναφθείσα σύµβαση
να εκτελεστεί προφανώς εντός των ετών 2018-2019,

Αφού συµβουλεύτηκε:
• τις διατάξεις του Ν. 3852/10 και ιδίως του άρθρου 72 (περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής
Επιτροπής),
• τις διατάξεις του Π.∆. 28/80,
• Τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010
• Της µε αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (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.
• Της µε αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση,
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Αποφασίζει Οµόφωνα
•

Την εκτέλεση της µε αρ. 5 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.
3463/2006.

•

Την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ και
ΜΠΕΡΤΟ∆ΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε από τη συνέχεια του διαγωνισµού για την εργασία:
«Επισκευές και ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου Πειραιά
2016» προϋπολογισµού 120.865,25 € πλέον Φ.Π.Α.

•

Την αποδοχή των προσφορών των α) NΑΥΠΑΚΤΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και β) ΣΧΕΤΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ για τη συνέχεια του διαγωνισµού για την εργασία: «Επισκευές και
ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου Πειραιά 2016»
προϋπολογισµού 120.865,25 € πλέον Φ.Π.Α.

•

Την έγκριση του πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

•

Την κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την
εργασία: «Επισκευές και ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου
Πειραιά 2016» προϋπολογισµού 120.865,25 € πλέον Φ.Π.Α. στον κ. ΣΧΕΤΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, ο οποίος προσέφερε ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης 46%, ήτοι ποσό 65.267,23 € πλέον Φ.Π.Α.

Η συµβατική δαπάνη της εργασίας η οποία ανέρχεται στο ποσό των 65.267,23 € πλέον
Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7331.23 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2018, µε το ποσό
των 60.000 € και τον οικείο του έτους 2019 µε το υπόλοιπο (σχ. το 84 αίτηµα ανάληψης δαπάνης
µε α/α 187 του µητρώου δεσµεύσεων της απόφ. 26/2018 της Ο.Ε.) τη δε σχετική σύµβαση θα
υπογράψει για το ∆ήµο ο ∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος.
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