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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Στέλλα Βουτσινά

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΘΕΜΑ:

α) Κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την ανάθεση του έργου:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 128.000,00 €
(µε ΦΠΑ)
β) Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου

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’».
Την υπ’ αριθµ. 2/2015 µελέτη του έργου που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου.

3.
4.

Την υπ’ αριθµ. 240/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε
η δαπάνη, διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 128.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραµµένη στον
προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2015 µε Κ.Α. 15.7331.0003, ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισµού και
καταρτίσθηκαν οι όροι της δηµοπρασίας

5.

Το από 28-09-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο συµµετείχαν στο διαγωνισµό
δεκαπέντε (15) διαγωνιζόµενοι εκ των οποίων έγιναν δεκτοί οι δέκα τέσσερις και αναδείχθηκε προσωρινός
µειοδότης η επιχείρηση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΝΤΟΥ-ΜΠΑΛΑ µε συνολική οικονοµική προσφορά ποσού
43.371,40€ χωρίς ΦΠΑ 23%. και µέση έκπτωση Εµ: 58,32%

6.

Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε εµπρόθεσµα καµία ένσταση κατά του Πρακτικού του ∆ιαγωνισµού από τους
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό.

Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου εισηγείται µε το παρόν στην Οικ.Επιτροπή
1) Την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ
ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 128.000,00€ µε το
Φ.Π.Α. και την κατακύρωση αυτού στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΝΤΟΥ-ΜΠΑΛΑ [∆/νση: Νικηφόρου 8,
Αθήνα Τ.Κ. 10437, Α.Φ.Μ. 997640898– ∆ΟΥ Α’ Αθηνών , τηλ.: 210-5235280-Fax: 210 5235326] που
προσέφερε για την εκτέλεση του έργου µέση έκπτωση 58,32% επί των τιµών του τιµολογίου της
µελέτης και οικονοµικό αντικείµενο 43.371,40€ χωρίς ΦΠΑ 23%.
2) Να εξουσιοδοτηθεί η ∆ιευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου να ζητήσει από το
µειοδότη να προσκοµίσει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά της παρ. 2γ του
άρθρου 4 της διακήρυξης.
Συνηµµένα
Το από 28-09-2015 Πρακτικό της Ε.∆.
Ε.∆.
1. Γενικό Αρχείο ∆ήµου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Εισηγήσεων
4. Φάκελος Έργου

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ
∆Ρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

