
 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 

του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τµήµατος οδού Εργασίας στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου». 
 

Έχοντας υπόψη: 
 (1) Την υπ΄ αριθµ. 97/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Με την υπ΄ αριθµ. 97/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 150.000,00 € για το έργο: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τµήµατος 
οδού Εργασίας στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου». Με την ίδια απόφαση, εγκρίθηκε η υλοποίηση του εν λόγω έργου µε 
ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για 
την παραλαβή και αξιολόγηση των προσφορών, εγκρίθηκε ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού η 
Τρίτη 26/04/2016 και ώρα 10.00 π.µ., καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης της δηµοπρασίας του έργου και 
εγκρίθηκε η δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3548/07. 

Την ηµέρα του διαγωνισµού (Τρίτη 26/04/2016) διαπιστώθηκε: 

(α). ότι αφενός δεν υπήρχε απαρτία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού λόγω της αποχής από τις επιτροπές 
δηµοπρασιών έργων που είχε εξαγγείλει η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο. Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ.) για το χρονικό διάστηµα από 
25/04/2016 έως 29/04/2016 µε το υπ’ αρ. πρωτ. 6940/22-04-2016 έγγραφό της, 

(β). και αφετέρου µέχρι το πέρας της ώρας επίδοσης προσφορών, δηλαδή της 10.00 π.µ. καµία 
εργοληπτική επιχείρηση δεν κατέθεσε προσφορά και αντιπροσωπεία αυτών επέδωσε επιστολή στα 
παρευρισκόµενα µέλη της επιτροπής για τους λόγους της µη συµµετοχής τους στη διαδικασία. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 της εγκεκριµένης µε την υπ’ αριθµ. 97/2016 Απ. Οικονοµικής 
Επιτροπής διακήρυξης: «Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα 
ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία 
που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε FAX ή e-mail 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά 
µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.» 

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως λάβετε σχετική απόφαση για τον καθορισµό ως νέας 
ηµεροµηνίας διεξαγωγής της ανοιχτής ∆ηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τµήµατος οδού Εργασίας στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου» την Τρίτη 31/05/2016 και 
ώρα 10:00 π.µ. µε τους ίδιους λοιπούς όρους που καθορίσθηκαν µε την υπ΄ αριθµ. 97/2016 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
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