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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΘΕΜΑ: Προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ. 2 Α του Ν. 4412/2016 για την µελέτη: «Εκπόνηση
µελέτης πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του ∆ήµου ∆ιονύσου».
Σχετ :
(1) Η Εγκύκλιος 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονοµικών
(2) Η υπ’ αριθµ. 13/2020 µελέτη της Τ.Υ. προϋπολογισµού 129.032,26 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. 24% ή 160.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
(3) Η υπ’ αριθµ. 500/2019 απόφαση ∆.Σ. ∆ιονύσου περί έγκρισης του
προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 µε τις έως σήµερα τροποποιήσεις του.
(4) Η υπ’ αρ. 13/2019 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας µε τίτλο: «Εκπόνηση µελέτης
πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του ∆ήµου ∆ιονύσου».
(5) Η υπ’ αρ. 1663/2020 απόφαση ∆ηµάρχου (αρ. πρωτ. 13102/10-06-2020) περί
έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 158.720,00 ευρώ συµπ/νου ΦΠΑ
σε βάρος του Κ.Α.: 64.7413.0001 Οικονοµικού Έτους 2020.
(6) Η υπ’ αρ. 259/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής κατάρτισης των όρων
δηµοπρασίας της µελέτης: «Εκπόνηση µελέτης πυροπροστασίας για σχολικά
κτίρια του ∆ήµου ∆ιονύσου».
(7) Η υπ’ αρ. πρωτ. 627151/17-10-2019 γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµ.
Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.∆.Ε.Π.Α.), µε την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος
εκτέλεσης της µελέτης µε Ανοικτή ∆ιαδικασία, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 86 ν..4412/2016.
(8) Η υπ’ αρ. πρωτ. 91345/20.12.2019 Απόφαση Ένταξης του Υπουργού Εσωτερικού
της Πράξης του ∆ήµου ∆ιονύσου στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα
προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των
δήµων», µε τίτλο: «Εκπόνηση µελετών και υλοποίηση µέτρων και µέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές µονάδες του ∆ήµου ∆ιονύσου», σύµφωνα µε την
οποία το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης είναι 158.720,00 ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%).
(9) Η µε αρ. Α∆ΑΜ 20PROC006879431 20-06-17 ∆ιακήρυξη του ανοικτού
διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της µελέτης.
(10) Το από 28/07/2020 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο
δεν υποβλήθηκαν προσφορές.
(11) Το άρθρο 32, παρ. 2α του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) περί Προσφυγή στη
διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση.
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(12) Το άρθρο 43 του Ν.4605/2019 σύµφωνα µε το οποίο «Η διαδικασία της
διαπραγµάτευσης γίνεται από τριµελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την
Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόµενο όργανο για κάθε θέµα που
ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύµβασης.».
Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. 91345/20.12.2019 Απόφαση Ένταξης του Υπουργού
Εσωτερικού της Πράξης του ∆ήµου ∆ιονύσου στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα
προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων», µε τίτλο:
«Εκπόνηση µελετών και υλοποίηση µέτρων και µέσων πυροπροστασίας στις σχολικές µονάδες του
∆ήµου ∆ιονύσου», το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης είναι 158.720,00 € (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24%). Το ποσό αυτό επιµερίζεται σε 51.500,00 € (πλέον ΦΠΑ) για την εκπόνηση των
µελετών, τευχών δηµοπράτησης και σε 76.500,00 € (πλέον ΦΠΑ) για την προµήθεια των µέτρων
και µέσων πυροπροστασίας. Εν συνεχεία µε την υπ’ αρ. 1663/2020 απόφαση ∆ηµάρχου (αρ.
πρωτ. 13102/10-06-2020) εγκρίθηκε η δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 158.720,00 €
(συµπ/νου ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α.: 64.7413.0001 Οικονοµικού Έτους 2020 για την εκπόνηση της
µελέτης. Το υπόλοιπο ποσό των 1.280,00 € θα καλυφθεί από πιστώσεις του ∆ήµου στο Ο.Ε. 2021.
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την µελέτη : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»,που διεξήχθη
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και τους όρους
της εγκεκριµένης µε την υπ’ αριθµ. 259/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆. ∆ιονύσου,
διακήρυξης (Α∆Α: Ψ5ΙΥΩ93-ΛΕΟ). Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έγινε την
28η/07/2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00πµ, οπότε και διαπιστώθηκε από την επιτροπή
διαγωνισµού ότι δεν είχε υποβληθεί καµία οικονοµική προσφορά.
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή όπως:
1. Εγκρίνει το από 28/07/2020 συνηµµένο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε
το οποίο η διαδικασία του διαγωνισµού απέβη άγονη λόγω µη υποβολής προσφοράς.
2. Εγκρίνει την µαταίωση του διαγωνισµού.
3. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ. 2 Α του Ν.4412/2016, για την µελέτη:
«Εκπόνηση µελέτης πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του ∆ήµου ∆ιονύσου» σύµφωνα
µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τα συµβατικά στοιχεία και τον προϋπολογισµό της µε αρ.
13/2019 σχετικής µελέτης της ∆ιεύθυνσης ΤΥ, χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής
διακήρυξης. Σχετική πρόσκληση για την διαδικασία διαπραγµάτευσης θα καταρτίσει ο
∆ήµαρχος σε ηµεροµηνίες που ο ίδιος θα ορίσει.
4. Συγκροτήσει Ειδική Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης βάσει του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και
του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 σύµφωνα µε το οποίο:«Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης
γίνεται από τριµελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται
προς το αποφαινόµενο όργανο για κάθε θέµα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της
σύµβασης.». Μετά από κλήρωση στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας προέκυψε η εξής
επιτροπή που αποτελείται από τα ακόλουθα τακτικά µέλη:
1. ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας,
ως πρόεδρος
2. ΦΑΡΑΧ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας, ως
µέλος
3. ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΕ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, προϊσταµένη της
τεχνικής υπηρεσίας, ως µέλος.
Με αναπληρωµατικά µέλη τους:
1. ΝΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΠΕ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της τεχνικής
υπηρεσίας και
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2. ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας

5. Εγκρίνει την ακύρωση της υπ’ αρ. 1663/2020 απόφασης ∆ηµάρχου (αρ. πρωτ. 13102/1006-2020) (περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 158.720,00 ευρώ
συµπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.: 64.7413.0001 Οικονοµικού Έτους 2020) και εγκρίνει
τον επιµερισµό του συνολικού
ποσού
χρηµατοδότησης των
158.720,00€
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), σε 63.860,00 € για την εκπόνηση των µελετών, τευχών
δηµοπράτησης και σε 94.860,00 € για την προµήθεια των µέτρων και µέσων
πυροπροστασίας. Άρα να εγκρίνει τη δαπάνη και να δεσµεύσει τη σχετική πίστωση ύψους
63.860,00 € στον Κ.Α. 64.7413.0001 µε τίτλο “Εκπόνηση µελέτης πυροπροστασίας για
σχολικά κτίρια του ∆ήµου ∆ιονύσου” προκειµένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Το
υπολοιπόµενο ποσό των 160.000,00€, ήτοι 96.140,00€ θα καλυφθεί από πιστώσεις του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού έτους 2021.
6. Αναθέτει στον Αρµόδιο Αντιδήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Συνηµµένα: 1. Το από 28/07/2020 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

Ε.∆.:
1. Γενικό Αρχείο
2. ∆/νση Τ.Υ.
3. Φ. Σχ. Φακέλου
4. Φ. Εισηγήσεων
5. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Tµήµα Λογιστηρίου

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ
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