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Από το υπ΄ αριθμόν 14/07-10-2019
πρακτικό συνεδριάσεων Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης

Περίληψη

θέματος

«Ακύρωση του συνοπτικού
διαγωνισμού
του
έργου:
Αντικατάσταση στέγης παλαιού Δ.
Σχολείου Ραβενίων »
Στην Αγία Κυριακή και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης,
σήμερα την 7ην του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας
Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωδώνης μετά από την με αριθμό
7787/398/03-10-2019 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής
Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και δόθηκε με αποδεικτικό σε
καθένα από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στην οποία αναφέρονται τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης, ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο επτά (7) μελών
της Οικονομικής Επιτροπής προσήλθαν στη
συνεδρίαση επτά (7) μέλη άρα υπάρχει η από το Νόμο νόμιμη απαρτία, ήτοι :
Παρόντες
Απόντες
1. Ντακαλέτσης Χρήστος (Πρόεδρος)
Κανένας
2. Θεοχάρης Γεώργιος ( Αντιπρόεδρος)
3. Νικόλαος Λώλος (Αντιδήμαρχος)
4. Βασιλείου Πέτρος (Αντιδήμαρχος)
5. Σπύρου Δημήτριος Μέλος (Μέλος)
6. Κατσανάκης Κων/νος ( Μέλος)
7. Βλάχος Γεώργιος (μέλος)
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας Παρθενία
Λέφα για την τήρηση των πρακτικών (άρθρο 97 Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ).
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
εισηγούμενος το πρώτο (1ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010: «[…]δ)όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ θ του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 αποφασίζει
την κατάρτιση των όρων, την σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών για έργα, μελέτες,
προμήθειες και υπηρεσίες καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες υπαλλήλους
του Δήμου ή δημοσίους υπαλλήλους.
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Με την 110/2019 προηγούμενη απόφασή μας καθορίσαμε τους όρους του
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Αντικατάσταση στέγης
παλαιού Δ. Σχολείου Ραβενίων» προϋπολογισμού 74.000,00€ προερχόμενα
από προερχόμενα ΣΑΕΠ 530 και ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε .
Στη συνέχεια εκδόθηκε από τον Δήμαρχο η διακήρυξη που αφορά το
ανωτέρω έργο με αριθ.Πρωτ. 7474 και ΑΔΑΜ 19PROC005611535 2019-0925,η οποία αναρτήθηκε στη διαύγεια και το ΚΗΜΔΗΣ και ορίστηκε η
ημερομηνία του διαγωνισμού για την 8ην Οκτωβρίου 2019.
Από την Πανελλήνια ένωση Διπλ. Μηχανικών εργοληπτών δημ. Έργων
Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, με το αριθμ. Πρωτ. 151/30-9-02019 το οποίο
πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθμ. Πρωτ. 7692/1-10-2019 στο οποίο
αναφέρουν: Μέλη της ένωσης μας καταγγέλλουν ότι για το διαγωνισμό του
έργου: «Αντικατάσταση
στέγης
παλαιού
Δ. Σχολείου
Ραβενίων»
προϋπολογισμού 74.000,00€ που πρόκειται να διεξαχθεί στις 8-10-2019 παρότι
ο προϋπολογισμός της μελέτης περιλαμβάνει ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
και συγκεκριμένα η ομάδα «Η/Μ εγκαταστάσεις » έχει προϋπολογισμό αξίας
4.600,00 € προ Γ.Ε & Ο.Ε και απροβλέπτων, ήτοι ποσοστό 11% περίπου επί
του συνόλου των εργασιών της μελέτης δεν καλούνται από τη διακήρυξη του
έργου επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. που ανήκουν στην Α1 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών ενώ καλούνται
μόνο επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. που ανήκουν στην Α1 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών.
Δεδομένου ότι το ύψος δαπάνης των Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών
ξεπερνά το όριο του 10% ου συνολικού προϋπολογισμού σημαίνει ότι πρέπει
να κληθούν υποχρεωτικά επιχειρήσεις κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών
Εργασιών ανάλογης τάξης και όχι δυνητικά.
Επομένως σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει θα
πρέπει να κληθούν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ στην
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
Για αυτό παρακαλούμε να αναβάλλετε τη δημοπράτηση του έργου και να το
δημοπρατήσετε εκ νέου αφού διορθώσετε τις καλούμενες σ΄αυτό τάξεις και
κατηγορίες εργοληπτών .
Κατόπιν αυτού η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να ακυρώσει τη δημοπρασία
της 8ης -10-2019 του έργου «Αντικατάσταση στέγης παλαιού Δ. Σχολείου
Ραβενίων» και να εκδοθούν νέοι όροι διακήρυξης και να γίνει εκ νέου
δημοπράτηση του έργου και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφασίσουν σχετικά.
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- τις διατάξεις των άρθρων και 72 παρ. 1 εδαφ. δ και ε του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ θ του άρθρου 3
του Ν.4623/2019 »,
- την 110/2019 απόφαση της Οικον. Επιτροπής καθορισμός όρων συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση στέγης παλαιού Δ. Σχολείου
Ραβενίων»
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- την με αριθ.3/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Δωδώνης
- την υπ’ αριθ. 69/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έγκρισης μελέτης
του ανωτέρω έργου
- Το αριθμ. Πρωτ. 151/30-9-02019 έγγραφο της Πανελλήνια ένωση Διπλ.
Μηχανικών εργοληπτών δημ. Έργων
- την εξειδικευμένη πίστωση 74.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.7311.006 που
αφορά το ανωτέρω έργο
- την 303/09-07-2019 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
- την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Ακυρώνει τον διαγωνισμό της 8ης Οκτωβρίου 2010 του έργου:
«Αντικατάσταση στέγης παλαιού Δ. Σχολείου Ραβενίων», λόγω μη κλίσης, στο
διαγωνισμό και εταιρειών με ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ τάξης Α1.
2 Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η
οποία
καλείται όπως άμεσα συντάξει και αποστείλει για έγκριση στην
Οικονομική Επιτροπή το νέο σχέδιο διακήρυξης συμμορφούμενη στο έγγραφο
αριθμ. Πρωτ. 151/30-9-02019 ,της Πανελλήνιας ένωσης Διπλ. Μηχανικών
εργοληπτών δημ. Έργων Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου .
H παρούσα απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 156/2019
Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη για
συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού διαβάστηκε,
υπογράφεται, ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Τα μέλη
( Τ.Υ.Σ)
( Τ.Υ)
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ακολουθούν υπογραφές (6)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ
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