
 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 22ης Μαΐου 2018 
για την ανάθεση του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 550.000,00 € (µε ΦΠΑ) 

 
Λαµβάνοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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

3. Το 23333/8565/16-3-17 (Α∆Α: 7ΦΑΥΟΡ1Κ-Σ90) έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής µε θέµα: «Επισηµάνσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας σε 
συµβάσεις έργων. ∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε τα άρθρα 98, 103 και 105 του ν. 4412/16 
(Αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών, αιτήσεων συµµετοχής στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, 
πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών, κατακύρωση – σύναψη σύµβασης) 

4. Την υπ’ αριθµ. 08/2018 µελέτη του έργου που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
∆ιονύσου 

5. Την υπ’ αριθµ. 76/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε την 
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 550.000,00 € για την 
εκτέλεση του εν θέµατι έργου εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2018, 
µε Κ.Α. 25.7312.0060 

6. Την υπ’ αριθµ. 99/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την οποία 
ορίστηκε η επιτροπή του διαγωνισµού και καταρτίσθηκαν οι όροι της δηµοπρασίας. 

7. Το από 29/05/2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο συµµετείχαν 
στο διαγωνισµό εφτά (7) διαγωνιζόµενοι εκ των οποίων έγιναν δεκτοί και οι εφτά (7) και 
αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης η “ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  µε 
έδρα: Ορφέως 21, Ηλιούπολη και ΑΦΜ 999229556, µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς 
Φ.Π.Α.) ποσού 184.435,69 € και µέση έκπτωση Εµ: 61,83 %. 

 
Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται µε το παρόν  

στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου 
 

• Την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆. 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       ∆ροσιά:  01 /06 /2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Πρωτ.: - 19364 -  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες:  Ν. Γ. Φαράχ 



 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού 550.000,00 € µε το Φ.Π.Α. µε «προσωρινό ανάδοχο» την 
“ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  µε έδρα: Ορφέως 21, Ηλιούπολη και 
ΑΦΜ 999229556, µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 184.435,69 € 
και µέση έκπτωση Εµ: 61,83 % µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή σύµφωνα µε τα έγγραφα της σύµβασης. 

 

Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος της διαδικασίας χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 
127 του Ν.4412/16. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής 
της είναι δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα (άρθρο 4.3.α. ∆ιακήρυξης). 

 
 
       
 
 
 
 
 
 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
∆ΡΟΣΙΑ,      /05/2018 

Συνηµµένα 
1. Το από 29/05/2018 Πρακτικό της Ε.∆. 
 
Ε.∆. 
1. Γενικό Αρχείο ∆ήµου 
2. Αρχείο Τ.Υ. 
3. Φακ. Εισηγήσεων 
4. Φάκελος Έργου 
 

Ο Αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών και 

Χωροταξίας  
 
 

∆ηµήτριος Ράικος 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 


