
 

 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΘΕΜΑ:  Συνέχιση του διαγωνισµού του έργου: «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ 2013», προϋπολογισµού 660.000,00 € (µε ΦΠΑ) 

 
 

 

Λαµβάνοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων ΄Εργων» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 
διοίκησης – Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης’» 

3. Την υπ’ αριθµ. 358/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε 
την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 660.000,00 € για την 
εκτέλεση του έργου εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2013 µε Κ.Α. 
30.7323.0043, ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισµού και καταρτίσθηκαν οι όροι της δηµοπρασίας  

4. Στις 22-11-2013 δηµοσιεύθηκε η περίληψη της διακήρυξης και στις 10-12-2014 διενεργήθηκε 
δηµόσιος ανοικτός διαγωνισµός. Σηµειώνεται ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις ούτε 
ζητήθηκαν διευκρινίσεις επί των όρων διακήρυξης. 

5. Το από 10-12-2013 Πρακτικό µε το οποίο η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού απέρριψε τη συµµετοχή 11 
εκ των 14 συµµετεχόντων, επειδή προσκόµισαν εγγυητικές επιστολές συµµετοχής µε χρόνο 
ισχύος µικρότερου του οριζόµενου στη διακήρυξη, δηλαδή 18-10-2014. Κατά του Πρακτικού 
του διαγωνισµού δεν ασκήθηκαν ενστάσεις από τους συµµετέχοντες σε αυτόν. 

6. Την υπ'αριθµ. 7/2014 Απόφαση Οικ. Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού. 

7. Το υπ'αριθµ. 4773/3995/12-2-2014 έγγραφο µε το οποίο απεστάλη η απόφαση ελέγχου 
νοµιµότητας, από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, της υπ'άριθµ. 7/2014 απόφασης Οικ. 
Επιτροπής, επί της οποίας δεν έχει υποβληθεί καµία προσφυγή από τους συµµετέχοντες. 

8. Την υπ'αριθµ. 111/14 Πράξη µε την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι κωλύεται η 
υπογραφή της σύµβασης του εν λόγω έργου για τους λόγους που αναφέρονται στην Πράξη του. 

9. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος υπέβαλε εµπρόθεσµα, αίτηση ανάκλησης της υπ'αριθµ. 111/14 Πράξης 
επί της οποίας εκδόθηκε η 2311/14 απορριπτική Απόφαση του VI Τµήµατος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  

10. Το υπό στοιχείο Γ της κρίσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε το οποίο: “ ... το δηµόσιο 
συµφέρον εξυπηρετείται πλήρως, µε την αποδοχή των υποψηφίων που κατέθεσαν εγγυητική 
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επιστολή µε ηµεροµηνία 10-10-2014 στον κρινόµενο διαγωνισµό και την ανάθεση του έργου στον 
πρώτο κατά σειρά µειοδοσίας εργολήπτη”. 

11. Το υπ'αριθµ. 18916/23-6-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας µε το οποίο ζητήθηκαν οι 
απόψεις του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου ως προς τις επόµενες ενέργειες της Υπηρεσίας. 

12. Το υπ'αριθµ. 22916/9-7-2014 έγγραφο µε το οποίο ο Νοµικός Σύµβουλος γνωµοδότησε ότι η 
∆ιοίκηση δύναται να επαναλάβει τη διαγωνιστική διαδικασία από το σηµείο του ελέγχου των 
δικαιολογητικών και µετά. 

13. Το γεγονός ότι οι υποβληθείσες προσφορές και εγγυητικές επιστολές συµµετοχής εξακολουθούν 
να είναι σε ισχύ (ισχύς προσφορών έως  10-9-2014 και ισχύς εγγυητικών επιστολών έως 10-10-
2014) 

 

 
Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου εισηγείται µε το παρόν στην Οικ.Επιτροπή 

 

Τη λήψη απόφασης για τη συνέχιση του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις και 
γνωµοδοτήσεις και ειδικότερα µε το υπ'αριθµ. 12 σχετικό έγγραφο.  
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Συνηµµένα 
1. Η υπ'αριθµ. 111/14 Πράξη του Ελ. Συνεδρίου 
2. Η υπ'αριθµ. 2311/14 Απόφαση του 

Ελ.Συνεδρίου 
3. Το υπ'αριθµ. 22916/9-7-2014 έγγραφο του 

Νοµικού Συµβούλου 
 
Ε.∆. 
1. Γενικό Αρχείο ∆ήµου 
2. Αρχείο Τ.Υ. 
3. Φακ. Εισηγήσεων 
4. Φάκελος Έργου 


