
   

    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 440 

 

Της 40
ης

 συνεδρίασης που έγινε την ∆ευτέρα 18 Νοεµβρίου 2019, ύστερα από τη µε αριθ. 

πρωτ. 69686/1085/14-11-2019 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

  

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Ζηλάκου Χαραλαµπία, Αντιπρόεδρος, Αλιγιζάκη Ασπασία,  Γκερλές 

∆ηµήτριος (ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του θέµατος), Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης 

Γρηγόριος και Μπουρδάκου Κυριακή,  τακτικά µέλη.  

 

Απόντες είναι οι κ.κ Αργουδέλης Αλέξανδρος, Καρακατσάνη Αντωνία, Κοτέας Αλέξανδρος 

και Μανωλάκος Κυριάκος. 

 

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 ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Έγκριση ή µη του αποτελέσµατος του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού προσχεδίων για την 

επέκταση και προσθήκη ορόφου στο βρεφονηπιακό σταθµό επί των οδών Υπαπαντής 34 

και Παπαστράτου προϋπολογισµού βραβείων 19.870,24 € πλέον Φ.Π.Α. και 

προϋπολογισµού µελέτης 103.971,05  € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 26804/16-

6-2011 απόφαση π.ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β΄/16-6-2011), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄ αριθ. 

22186/04-05-2012 απόφαση π. ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494/Β΄/04-05-2012). 

 

Με τη µε αριθ. 2019/12737 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, µε Α∆ΑΜ: 

19REQ004483724 2019-02-19 εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσµεύτηκε η πίστωση του ως άνω 

διαγωνισµού και  µε τη µε αρ. 101/2019 απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίσθηκαν οι 

όροι της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισµού. 

 Στη συνέχεια, εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 22434/1-4-2019 προκήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ: 19PROC004714849 2019-04-02, ανακοινώθηκε στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο 

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

το Νόµο, στις εφηµερίδες ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ και µε την οποία ορίστηκε ως 

ηµεροµηνία λήξης του διαγωνισµού και υποβοής των συµµετοχών, η ∆ευτέρα 10 Ιουνίου 2019 και ώρα 

14:00.  

Η δε αναλυτική διακήρυξη των όρων του διαγωνισµού αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ,  µε Α∆ΑΜ : 

19PROC004718055 2019-04-02.  

 Κατόπιν, η  Κριτική Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού (η οποία συγκροτήθηκε µε τη µε αριθ. 162/2019 

Απόφαση Ο.Ε.), συνήλθε σε πέντε συνεδριάσεις και συνέταξε τα πιο κάτω πρακτικά, τα οποία υπέβαλε 

στην Οικονοµική Επιτροπή και τα οποία έχουν ως εξής: 
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Κατόπιν των ως άνω, η Ο.Ε. αφού είδε: 

• Τα ως άνω Πρακτικά Νο 1-5 της Κριτικής Επιτροπής  

• τους όρους διακήρυξης και τη σχετική µελέτη 

• τη µε αρ. 757/12-11-2018 απόφαση  ∆.Σ. (‘Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου  έτους 

2019). 

• τη µε αρ. 770/12-11-2018 απόφαση  ∆.Σ. (‘Έγκριση Προυπολογισµού έτους 2019).  

• Το Πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε., Τµήµα Αρχιτεκτονικό – Μελετών 

& Κατασκευών (Α∆ΑΜ: 19REQ004436428 2019-02-08),  

• τη µε αριθ. 2019/12737 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, µε α/α 566 του µητρώου 

δεσµεύσεων και µε Α∆ΑΜ: 19REQ004483724 2019-02-19 

• τη µε αριθ. 101/2019 απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης µελέτης και κατάρτισης των όρων 

διακήρυξης 

• τη µε αριθ. 162/2019 απόφαση της Ο.Ε. περί συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής 

 

Αφού συµβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις:  

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

• του Π.∆. 80/2016 (διατάκτες),  

• του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• το άρθρο 5 της υπ΄ αριθµ. 26804/16-6-2011 απόφασης π.ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β΄/16-6-

2011), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄ αριθ. 22186/04-05-2012 απόφαση π. ΥΠΕΚΑ 

(ΦΕΚ 1494/Β΄/04-05-2012) 

• 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. 

• του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α/133/17-9-2018)  

 

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

της, κατά την οποία παρέστη η κα Μπαµπίρη Χαρά, Προισταµένη του τµήµατος Αρχιτεκτονικού – 
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Μελετών & Κατασκευών, η οποία αναφέρθηκε στα επιµέρους ζητήµατα του Πρακτικού της Κριτικής 

Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού διαγωνισµού προσχεδίων, 

 

Αποφασίζει Οµόφωνα 

 

1. Εγκρίνει τα Πρακτικά Νo 1, 2, 3, 4 και 5 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά στο 

αποτέλεσµα του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού προσχεδίων για την επέκταση και 

προσθήκη ορόφου στο βρεφονηπιακό σταθµό επί των οδών Υπαπαντής 34 και 

Παπαστράτου, προϋπολογισµού βραβείων 19.870,24 € πλέον Φ.Π.Α. και 

προϋπολογισµού µελέτης 103.971,05  € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 

26804/16-6-2011 απόφαση π.ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β΄/16-6-2011), όπως τροποποιήθηκε µε 

την υπ΄ αριθ. 22186/04-05-2012 απόφαση π. ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494/Β΄/04-05-2012) 

 

2. Απορρίπτει τη µελέτη που φέρει τον χαρακτηριστικό αριθµό ΑΗ00112589, για τους 

λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό Νο 1 της επιτροπής διαγωνισµού. 

 

3. Εγκρίνει το αποτέλεσµα του ως άνω αρχιτεκτονικού διαγωνισµού προσχεδίων, 

σύµφωνα µε τις προτάσεις της Κριτικής Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ως εξής: 

 

Η µελέτη µε ενδεικτικό αριθµό 19191919NS τυγχάνει του 1
ου 
Βραβείου 

Συµµετέχοντες: Τσαµπίκος Πετράς, Γρηγόρης Κατσάνος, Αντώνης Ιορδανίδης 

 

Η µελέτη µε ενδεικτικό αριθµό Α1313Β1414 τυγχάνει του 2
ου 
Βραβείου 

Συµµετέχοντες: Γουσγούνη Αικατερίνη µε συνεργάτες Σιγάλα Φοίβο, Laura Ioanna 

Voinescu, Πάστρα Ελεάνα 

 

Η µελέτη µε ενδεικτικό αριθµό Α16932475Κ τυγχάνει του 3
ου 
Βραβείου 

Συµµετέχοντες: Χρήστος Τέσσας, Κωστής Χατζόπουλος, Ανδρέας Ντάτσης, Τέλης 

Σπηλιώτης. 

 

Επίσης, απονέµονται οι εξής τρεις (ισότιµοι) έπαινοι: 

Στη µελέτη µε ενδεικτικό αριθµό 19091900ΑΑ  

Συµµετέχοντες: Κ. ΧΕΛΙ∆ΩΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΡΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, Παναγιώτης 

Ψυχογιός, Μίνως Μαίστρος. 

 

Στη µελέτη µε ενδεικτικό αριθµό VR50712345 

Συµµετέχοντες: Κωνσταντίνος Κίζης, Φαίδων Καρυδάκης, Χρήστος Ζοµπόλας 

 

Στη µελέτη µε ενδεικτικό αριθµό 54484404LD 

Συµµετέχοντες: Άννα Μελποµένη ∆άνου, Γεώργιος Πλακωτάρης 

 

 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

        

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –   ΖΗΛΑΚΟΥ  

 ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ       ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ  

         

ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ  

 

      ΚΑΡΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

 

ΜΠΟΥΡ∆ΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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