
 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    (ΙΙ)

Της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  της  εκτέλεσης  του  έργου:  «ΑΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»,

προϋπολογισμού  1.700.000,00 ευρώ (με  Φ.Π.Α.), που συστήθηκε με την  υπ’ αριθ.

792/2018) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά. (ΑΔΑ: 7ΤΚ9ΩΞΥ-

9Φ2.)

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  συνήλθε  την  19η Μαρτίου  2019 ημέρα  Τρίτη ώρα

09:30 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων

Πειραιώς  &  Νήσων  ,  προκειμένου  να  προβεί  στον έλεγχο  των  δικαιολογητικών

κατακύρωσης  της  εταιρείας  “ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ  2002  ΑΤΕ  ΖΑΝΝΗ  31  ΠΕΙΡΑΙΑΣ”,  στην

οποία ανατέθηκε η σύμβαση του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 22/31-1-

2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, παρέστησαν οι εξής:

1. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ,  Πολιτικός  Μηχανικός  ΠΕ,  υπάλληλος  της  Δ/νσης

Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, ως πρόεδρος.

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΤΣΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, τακτικό μέλος του Δήμου Πειραιά 

3. ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΓΓΙΝΗ, ΠΕ Γεωπονίας ΤΕ, τακτικό μέλος από το Δήμο Κορυδαλλού

4. ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  Αρχιτέκτων  Μηχανικός  ΠΕ  τακτικό  μέλος  από  την

Δ/νση  Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

5. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΤΖΕΚΟΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός  ως τακτικό μέλος

6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός-ΕΔΕ,ως τακτικό μέλος

7. ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΧΤΑΣ Δημοτικός Σύμβουλος Νίκαιας –Αγ.Ι. Ρέντη, ως τακτικό μέλος

Η Επιτροπή, που είχε απαρτία, αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ’ αριθ. 22/31-1-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά

με  την  οποία εγκρίθηκε  το  Πρακτικό  Ι του  διαγωνισμού και  κατακυρώθηκε  στην

εταιρεία  «ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ  2002  ΑΤΕ  ΖΑΝΝΗ  31  ΠΕΙΡΑΙΑΣ.»,  με  επί  μέρους  ποσοστό

έκπτωσης 61,50% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

2. Την   υπ’  αριθ.  12933/199/18-2-2019  πρόσκληση  του  Τμήματος  Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Πειραιά, προς την μειοδότρια εταιρεία, για την προσκόμιση των

σχετικών δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2

της Διακήρυξης.

3. Το από 5/3/2019 έγγραφο της μειοδότριας εταιρείας προς την Αναθέτουσα Αρχή,

με  το  οποίο  προσκόμισε  σε  έντυπη  μορφή  τα  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά

κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης

4. Το  υπ’αρ.πρωτ.1206/27-2-2-19  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της  Δ.νσης  Οδοποιίας-

Αποχέτευσης με το οποίο διαβιβάσθηκαν τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης

στον Πρόεδρο της  Επιτροπής Διαγωνισμού,
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προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών  λαμβάνοντας υπόψη

το άρθρο 4.2 της οικείας Διακήρυξης. 

Μετά τον έλεγχο, των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαπίστωσε

ότι: 

α)  αυτά  υποβλήθηκαν  εμπρόθεσμα  στην  Υπηρεσία  μας  (εντός  της  ταχθείσας

προθεσμίας από την κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 12933/199/31-1-2019 πρόσκλησης του

Τμήματος Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά

β) Όλα  τα   λοιπά  προσκομισθέντα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  πληρούν  τις

απαιτήσεις  του  άρθρου  23.2-23.10  της  Διακήρυξης  ως  προς  το  περιεχόμενο  και  την

ημερομηνία έκδοσής τους.

Εν  συνεχεία  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  με  την  υπ’  αριθ.  12933/199/31-1-2019

πρόσκληση  του  Τμήματος  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Πειραιά  κάλεσε  την

μειοδότρια εταιρεία εντός δεκαπέντε (15) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.2 του

Ν.4412/2016 να προσκομίσει τα απαιτούμενα συμπληρωματικά έγγραφα προκειμένου να

ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

 

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  αφού  έλαβε  υπόψη το  γεγονός  ότι  η  μειοδότρια  εταιρεία

υπέβαλε εμπρόθεσμα σε κλειστό φάκελο τα πρόσθετα έγγραφα, προχώρησε στον έλεγχο

αυτών όπου διαπίστωσε πως είχαν προσκομισθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα  και την

από 1-3-19 ένορκη βεβαίωση η οποία αντικαθιστά το πιστοποιητικό που προβλέπεται

από την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού  κάνει αποδεκτά όλα τα προσκομισθέντα

δικαιολογητικά  κατακύρωσης,  του  προσωρινού  αναδόχου:  “ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 ΑΤΕ

ΖΑΝΝΗ 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ”, προκειμένου να κατακυρωθεί οριστικά σε αυτόν η σύμβαση του

έργου:<<ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ>>

Το  παρόν  «Πρακτικό  ΙΙ» θα  υποβληθεί  με  μέριμνα  της  Προέδρου  της  Επιτροπής

διαγωνισμού  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  (Δήμος  Πειραιά)  προκειμένου  να  κατακυρωθεί

οριστικά ο διαγωνισμός στην μειοδότρια εταιρεία “ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 ΑΤΕ ΖΑΝΝΗ 31

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ”, με σχετική απόφαση.

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Αρμόδιο Όργανο Δήμου Πειραιά) θα κοινοποιηθεί

στους διαγωνιζόμενους, πλην της μειοδότριας εταιρείας και κατά της απόφασης αυτής
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χωρεί  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  πέντε  (5)  ημερών,  ένσταση  ή  προδικαστική

προσφυγή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10 της οικείας Διακήρυξης.

  Πειραιάς,    19-03-2019

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΤΣΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΓΓΙΝΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΤΖΕΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΛΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΧΤΑΣ
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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ASPASIA BOGIATZI
Ημερομηνία: 2019.03.21 14:37:22 EET
Αιτία: ακριβες αντίγραφο


