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ΘΕΜΑ: «Συµπλήρωση της 388/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου ∆ιονύσου» 

 
Έχοντας υπόψη: 
 (1) Την υπ΄ αριθµ. 388/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

∆ιονύσου. 
 

Με την 388/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, εγκρίθηκε 
η υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα 
ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ∆ιονύσου και ∆ροσιάς» µε ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε 
βάση την τιµή, συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την παραλαβή και αξιολόγηση των 
προσφορών, εγκρίθηκε ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών η 15η 
Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.00 π.µ. και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 
21η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.00 π.µ., καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης της 
δηµοπρασίας του έργου, διατέθηκε η σχετική πίστωση και εγκρίθηκε η δηµοσίευση της 
περίληψης της διακήρυξης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16 και του Ν.3548/07. 

Λόγω του γεγονότος ότι η προεκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται σε 925.186,66€ 
χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να συµπληρώσει την 
ανωτέρω απόφαση ενσωµατώνοντας στο άρθρο 23.4 παρ. (α) της ∆ιακήρυξης την παρακάτω 
προσθήκη:  
Άρθρο 23.4 …(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν 
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. 2ης τάξης και άνω, για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ». 
Προσφορά µπορούν επίσης να υποβάλλουν ενώσεις οικονοµικών φορέων 1ης τάξης για έργα 
κατηγορίας «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ» αρθρ. 76 παρ. 3β του Ν.4412/16. 

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως λάβετε σχετική απόφαση για την 
συµπλήρωση της 388/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε 
την προσθήκη στην παράγραφο (α) του άρθρου 23.4 της διακήρυξης ως εξής:  

…(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν 
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. 2ης τάξης και άνω, για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ». 
Προσφορά µπορούν επίσης να υποβάλλουν ενώσεις οικονοµικών φορέων 1ης τάξης για έργα 
κατηγορίας «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ» αρθρ. 76 παρ. 3β του Ν.4412/16. 

Η ανωτέρω προσθήκη να συµπληρωθεί τόσο στο κυρίως σώµα της διακήρυξης του 
διαγωνισµού, όσο και στην περίληψη και να γίνουν οι απαιτούµενες δηµοσιεύσεις σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν.4412/16 και του Ν.3548/07. Οι λοιποί όροι της διακήρυξης που 
καθορίσθηκαν µε την υπ΄ αριθµ. 388/2017 (Α∆Α: 7ΙΓΧΩ93-0Θ5) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου παραµένουν οι ίδιοι. 
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