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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού του έργου: «επισκευή στεγανοποίηση στέγης
αίθουσας π.χ. κλειστού γυµναστηρίου Ροδόπολης » .

Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα “Καλλικράτης”».
3. Την υπ’ αριθµ. 17/2015 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου.
4. Την υπ’ αριθµ. 308 /2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε
την οποία ορίσθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του εν’ θέµατι έργου, καταρτίσθηκαν οι όροι της
δηµοπρασίας και συντάχθηκαν οι όροι της διακήρυξης, προϋπολογισµού δαπάνης 28.430,00 € µε
Φ.Π.Α. 23%.
5. Το από 05-11-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο συµµετείχαν στο
διαγωνισµό τρεις (3) διαγωνιζόµενοι, έγιναν δεκτοί και οι τρεις και αναδείχθηκε προσωρινός
µειοδότης ο Σπυρίδων Βρυώνης µε µέση έκπτωση 9,00% και οικονοµικό αντικείµενο 21.033,58 €
πλέον Φ.Π.A
Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου εισηγείται µε το παρόν στην Οικονοµική Επιτροπή
1. Την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «επισκευή
στεγανοποίηση στέγης αίθουσας π.χ. κλειστού γυµναστηρίου Ροδόπολης» , προϋπολογισµού
δαπάνης 28.430,00 € µε Φ.Π.Α. 23% και την κατακύρωση αυτού στον εργολήπτη Σπυρίδων
Βρυώνη που προσέφερε για την εκτέλεση του έργου µέση έκπτωση 9,00% επί των τιµών του
τιµολογίου της µελέτης και οικονοµικό αντικείµενο 21.033,58 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.
2. Να εξουσιοδοτηθεί η ∆/ντρια 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
Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών,
Χωροταξίας & Πολεοδοµίας
Ε.∆.
1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Ο.Ε.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ευάγγελος Λυρούδιας
∆ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

