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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ AΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ 

ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
ΘΕΜΑ:  α. Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 175/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 
              β. Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού του διαγωνισµού 

γ. Κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την ανάθεση του έργου: 
«Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου – 2015» 
προϋπολογισµού200.000,00€ (µε  ΦΠΑ). 

   δ. Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του ανωτέρω έργου. 
 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων 

Έργων» 
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα ‘Καλλικράτης’» 
3. Το από 30/04/2015 Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο 

συµµετείχαν στο διαγωνισµό δέκα τέσσερις (14) διαγωνιζόµενοι εκ των οποίων έγιναν 
δεκτοί οι έντεκα (11) και αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης ο Ε∆Ε Κόντος Ιωάννης 
µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) ποσού 74.796,75 € και µέση 
έκπτωση Εµ.: 54,00%. 

4. Την υπ’ αριθµ. 11289/05-05-2015 ένσταση της εταιρείας ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ κατά του Πρακτικού της Ε.∆. 

5. Την από 08/05/2015 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε την οποία 
προτείνεται να απορριφθεί η ένσταση για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε 
αυτή. 

6. Την 11978/15-05-2015 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
σχετικά µε το θέµα. 

7. Την υπ. αριθµ. 175/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής όπου: 
Α. ∆εν εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και αποδέχεται την ένσταση 
της επιχείρησης ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ κατά του πρακτικού αυτής. 
Β. Κατακυρώνει το διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
«Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου – 2015» 
προϋπολογισµού 200.000,00 € µε το ΦΠΑ, στην εταιρεία ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) ποσού 61.446,69 € 
και µέση έκπτωση Εµ: 62,21%. 
Γ. Εξουσιοδοτεί τη ∆/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου να ζητήσει από 
το µειοδότη να προσκοµίσει εντός (15) ηµερών τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά της 
παρ.2 του άρθρου 4 της διακήρυξης. 



 
8. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 56936/31484/07-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής, σύµφωνα µε το οποίο ακυρώνεται η υπ’ αριθµ. 175/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
Και επειδή: 
 
Εκ παραδροµής ερµηνεύθηκε εσφαλµένα το υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11-06-2014 
έγγραφο του Υπ. ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης το οποίο επικαλέσθηκε στην ένστασή της η 
εταιρεία ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, 
 
 
Εισηγούµαι: 
Α. Την ανάκληση της υπ’ αριθµ. 175/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Β. Την απόρριψη της ένστασης της επιχείρησης ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 
κατά του πρακτικού της Ε.∆.. σύµφωνα µε το σκεπτικό της από 08/05/2014 γνωµοδότησης 
της Ε.∆. 
Γ. Την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου – 2015», προϋπολογισµού 
200.000,00 € (µε  ΦΠΑ) και την κατακύρωση αυτού στον ΚΟΝΤΟ ΙΩΑΝΝΗ (∆/νση: 
Νικηφόρου 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10437, ΑΦΜ 028362309 – ∆ΥΟ Αθηνών, τηλ. 210-5235280, 210-
8079217) µε συνολική οικονοµική προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) ποσού 74.796,75 € και µέση 
έκπτωση Εµ.:54,00%. 
∆. Να εξουσιοδοτηθεί η ∆/ντρια Τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου να ζητήσει από 
τον µειοδότη να προσκοµίσει εντός (15) ηµερών τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά της παρ.2 
του άρθρου 4 της διακήρυξης. 
 
 
 
                                                                                Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                       
                                                                            ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 
                                                                              ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ,ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 
 
                                                                                 ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
                                                                                         ∆ρ.   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

 


