Ε΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΠΡΑΞΗ 736 /2021
Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Θεολογία Γναρδέλλη,
Σύμβουλο, και τα μέλη Ηλία Καμπίτση, Πάρεδρο, και, κωλυομένων των λοιπών
Παρέδρων, Αναστασία Βουδρισλή, Εισηγήτρια.
Συνήλθε στις 8 Νοεμβρίου 2021, προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα της
διαδικασίας επιλογής οικονομικού φορέα για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο, καθώς
και του οικείου σχεδίου συμφωνίας - πλαίσιο, για την ανάθεση από τον Δήμο Διονύσου
του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Ο φάκελος με τα στοιχεία
της υπόθεσης υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 29.10.2021 (αριθ. πρωτ. ΕλΣυν
55906), με το 36119/26.10.2021 έγγραφο του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Ενεργειακής Αναβάθμισης του ανωτέρω
Δήμου, μετά την έκδοση της 544/2021 Πράξης του Κλιμακίου αυτού.
Άκουσε την εισήγηση της Εισηγήτριας Αναστασίας Βουδρισλή.
Σκέφθηκε κατά τον νόμο και
Aποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Το ελεγχόμενο σχέδιο σύμβασης και ο φάκελος με τα στοιχεία της
προηγηθείσας αυτού διαγωνιστικής διαδικασίας νομίμως επανεισάγονται ενώπιον του
παρόντος Κλιμακίου για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 324 και 326 του ν.4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο,
τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 127/29.6.2020),
μετά την έκδοση της 544/2021 αναβλητικής Πράξης του, σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.
2. Η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού και η σύναψη της ελεγχόμενης
Α.Κ./prx.kl.5.21/ 763 φ

2

συμφωνίας - πλαίσιο διέπονται από τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως ίσχυαν κατά τον κρίσιμο χρόνο, καθώς και από τους
όρους της οικείας (ΑΔΑΜ:20PROC007471658 2020-10-14) διακήρυξης.
3.1. Στο άρθρο 75 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν.3463/2006 (Α΄ 11),
ορίζεται: «Ι. Οι δημοτικές και οι Κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις
τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με
στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της
ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι Αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων
αφορούν, κυρίως, τους τομείς: α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: (…)12.
Η Διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής
περιουσίας και η κατασκευή, συντήρηση και Διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών
κτιρίων. (…) στ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται,
ιδίως: 1.Η κατασκευή, Διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του
εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η
συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων (…)7. Η επισκευή,
συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων
που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.(…) 11. Η κατασκευή,
συντήρηση και Διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών
γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης
(…)».
3.2. Με τις προαναφερόμενες διατάξεις, αφενός μεν θεσπίζεται αποκλειστική
αρμοδιότητα των Δήμων για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, αφετέρου δε
προβλέπεται η υποχρέωση αυτών να μεριμνούν για τη συντήρηση των σχολικών και
δημοτικών κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι δύνανται να αναθέτουν έργα
συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων σε ιδιώτες αναδόχους, κατά τις
διαγραφόμενες στον ν.4412/2016 διαδικασίες.
3.3. Ένας από τους τρόπους ανάθεσης που προσιδιάζει στην περίπτωση έργων
συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων, δεδομένου ότι ο προγραμματισμός και η
ακριβής προμέτρηση/περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών είναι δυσχερής, είναι η
διαγραφόμενη στο άρθρο 39 του ν.4412/2016 διαδικασία σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο.
Αυτό, διότι η συγκεκριμένη διαδικασία θεραπεύει τις αδυναμίες κατάφασης περί της
ωριμότητας εκτέλεσης των έργων αυτών, που καλύπτουν επαναλαμβανόμενες και κατ’
αρχήν προβλέψιμες κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων ανάγκες, η ακριβής
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ποσότητα όμως των οποίων, η χρονική στιγμή και ο τόπος επέλευσής τους, εντός των
ορίων της χωρικής αρμοδιότητας ενός Δήμου, είναι άδηλα (πρβλ. ΕλΣυν Ε΄ Κλ.
120/2021).
3.4. Περαιτέρω, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά, ως συμφωνία - πλαίσιο νοείται
η συμφωνία που έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των όρων που θα διέπουν τις
συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν μεταξύ μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών
αρχών και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης
περιόδου (εκτελεστικές), ιδίως ως προς τις τιμές και ενδεχομένως, ως προς τις
προβλεπόμενες ποσότητες (βλ. ΕλΣυν Τμ. Μείζ. Επταμ. Συνθ. 7593/2015). Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, είναι δυνατόν να επιτευχθεί βελτίωση του κόστους και της ποιότητας, από
την ομαδοποίηση και τον προγραμματισμό των μελλοντικών αναγκών και την εισαγωγή
ανταγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και ευελιξία των διαδικασιών ανάθεσης, με
περιορισμό της επιβάρυνσης σε χρόνο, προσωπικό και γραφειοκρατία, που θα
προκαλείτο από την ικανοποίηση των ίδιων αναγκών μέσω αυτοτελών αναθέσεων (βλ.
ΕλΣυν Ε΄ Κλ. 120/2021, VI Τμ. 841/2018).
4. Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα:
4.1. Το αντικείμενο του ελεγχόμενου έργου (βλ τεχνική περιγραφή του έργου)
συνίσταται: A) στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για
την ανακαίνιση, επισκευή και συντήρηση κτιρίων του Δήμου Διονύσου, για
αποκατάσταση ζημιών, οι οποίες προκύπτουν στο πλαίσιο λειτουργίας τους, καθώς και
εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων και επεμβάσεων στα στοιχεία εκάστου κτιρίου και
του περιβάλλοντος χώρου. Ειδικότερα, όσον αφορά στις οικοδομικές εργασίες,
περιλαμβάνει αποξηλώσεις και καθαιρέσεις τμημάτων τοιχοδομών, επιστρώσεων,
κουφωμάτων,

ψευδοροφών

και

άλλων

δομικών

στοιχείων

των

κτιρίων,

φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των προϊόντων καθαιρέσεων ή των επισκευών και
των διαφόρων αντικειμένων ( π.χ. έπιπλα) προς απομάκρυνση, καθώς και σκυροδέματα,
κατασκευή τοιχοδομών και επιχρισμάτων, επισκευή μεταλλικών και ξύλινων
κατασκευών, επενδύσεις, επιστρώσεις, μονώσεις – στεγανώσεις. Περαιτέρω, όσον
αφορά στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, περιλαμβάνει ανακαίνιση, επέκταση,
επισκευή, κατά περίπτωση, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, της κεντρικής θέρμανσης,
ανακαίνιση, επέκταση και επισκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αποκατάσταση
βραχυκυκλωμάτων ηλεκτρικών γραμμών και αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού
(προϋπολογισθείσα δαπάνη 2.191.859,84 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.), και Β) στη σύνταξη
φακέλων υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4495/2017 σε περίπτωση που, κατά την έκδοση
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των απαιτούμενων αδειών για τις εργασίες της πρώτης κατηγορίας, εντοπιστούν
αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης (προϋπολογισθείσα δαπάνη
175.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.).
4.2. Πρόκειται δηλαδή για μικτή σύμβαση έργου και προμήθειας, με προέχοντα
χαρακτήρα εκείνον του έργου. Το ελεγχόμενο έργο, που δημοπρατείται από τον Δήμο
Διονύσου, περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα που εγκρίθηκε με την 500/2020
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτού και στον προϋπολογισμό του Δήμου ετών
2020 και 2021, με Κ.Α. 15.7331.0004 (βλ. τη 2683/402/28.1.2021 απόφαση έγκρισης
δαπάνης του Δημάρχου Διονύσου). Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του
Δήμου.
4.3. Ο τόπος εκτέλεσής του έργου εξικνείται σε όλη τη χωρική αρμοδιότητα του
Δήμου

Διονύσου

λόγω

αδυναμίας

ειδικότερου

-

αποκλειστικού

εδαφικού

προσδιορισμού των εργασιών που τυχόν θα προκύψουν, οι οποίες θα βρίσκουν το
ακριβές τοπικό τους αποτύπωμα στα τεύχη κάθε εκτελεστικής σύμβασης που θα
απορρεύσει από την ελεγχόμενη συμφωνία – πλαίσιο. Αφορά δε δημοτικά ακίνητα
ιδιοκτησίας του Δήμου, αλλά και οποιοδήποτε ακίνητο του οποίου η αρμοδιότητα
συντήρησης και επισκευής βαρύνει τον Δήμο (βλ. συναφώς το άρθρο 11.2. της
διακήρυξης).
4.4. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου η ελεγχόμενη συμφωνία πλαίσιο έχει σκοπό να καλύψει τις κατά περίπτωση συνεχώς παρουσιαζόμενες ανάγκες
των κτιρίων του Δήμου σε ό,τι αφορά στις συντηρήσεις, επισκευές, αναμορφώσεις των
διάφορων χώρων, τις ανάγκες ασφάλειας των εγκαταστάσεων και γενικά ό,τι απαιτείται
για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η διαδικασία
δε της συμφωνίας - πλαίσιο επιλέχθηκε καθώς αποτελεί τον πλέον οικονομικό και
αποτελεσματικό τρόπο υλοποίησης του εν λόγω έργου, δεδομένου ότι αυτό αποτελείται
από επαναλαμβανόμενες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες επισκευής,
συντήρησης και βελτίωσης των κτιρίων του Δήμου, για τις οποίες η ακριβής ποσότητα,
ο τόπος και ο ακριβής χρόνος υλοποίησης τους εξαρτώνται από τις παρουσιαζόμενες
κάθε φορά ανάγκες του Δήμου κατά τον χρόνο διάρκειας της συμφωνίας – πλαίσιο. Τα
στοιχεία αυτά θα προσδιορίζονται κατά την ανάθεση των εκτελεστικών συμβάσεων.
4.5. Με την 425/6.10.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Διονύσου εγκρίθηκαν τα τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του ελεγχόμενου έργου και
προκηρύχθηκε για την ανάθεσή του ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο
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κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και σύστημα προσφοράς αυτό των επιμέρους
ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου (άρθρο
95 παρ. 2 α ν.4412/2016).
4.6. Περαιτέρω, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11.1.Β. της διακήρυξης, η
συμφωνία - πλαίσιο θα συναφθεί με ένα μόνο οικονομικό φορέα και οι επιμέρους
εκτελεστικές συμβάσεις που βασίζονται σε αυτήν θα ανατεθούν σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 39 του ν.4412/2016. Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση των
εργασιών των εκτελεστικών συμβάσεων της συμφωνίας - πλαίσιο, η οποία θα
υπολογίζεται κάθε φορά βάσει των όσων αναφέρονται στα άρθρα του Τιμολογίου
Δημοπράτησης, καλύπτει πλήρως όλες τις δαπάνες για την εκτέλεση της σύμβασης της
συμφωνίας - πλαίσιο από τον ανάδοχο. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας - πλαίσιο,
το συνολικό ποσό, το οποίο θα αναγράφεται και θα ορίζεται σε αυτήν, είναι ίσο προς το
ποσό της αξίας της σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 11.1 της προκήρυξης (δηλαδή
3.000.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.). Η τελική αμοιβή του αναδόχου (μη λαμβανόμενων
υπόψη ενδεχόμενων μειώσεων ή αυξήσεων του συμβατικού αντικειμένου της συνολικής
ή των επιμέρους συμβάσεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα τεύχη της διαδικασίας)
θα είναι το άθροισμα του οικονομικού αντικειμένου όλων των επιμέρους συμβάσεων
που θα συναφθούν εντός της συμφωνίας - πλαίσιο. Η συνολική αυτή αμοιβή δεν θα
υπερβαίνει το συνολικό αναγραφόμενο ποσό στη συμφωνία – πλαίσιο. Η δε αμοιβή
κάθε εκτελεστικής σύμβασης θα προκύπτει από το γινόμενο των ποσοτήτων της
επιμέτρησης του φυσικού αντικειμένου των ζητούμενων εργασιών της κάθε σύμβασης
επί τις αντίστοιχες τιμές μονάδας των εφαρμοζόμενων άρθρων του Τιμολογίου
Δημοπράτησης της συμφωνίας - πλαίσιο, αφαιρούμενου των ποσοστών έκπτωσης για
κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.
Επίσης, προβλέπεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα, μετά από σχετική απόφαση
της Προϊσταμένης Αρχής σαφώς και επαρκώς τεκμηριωμένης, να αποφασίσει να μη
χρησιμοποιήσει την εν λόγω συμφωνία - πλαίσιο για την υλοποίηση του αντικειμένου
που καλύπτει αυτή και να προσφύγει εκ νέου σε διαδικασίες ανάθεσης μέρους ή του
συνόλου του συγκεκριμένου αντικειμένου. Στην περίπτωση αυτή, κατά την οποία δεν
θα υπογραφούν εκτελεστικές συμβάσεις, είτε για μέρος, είτε για το σύνολο του
αντικειμένου της συμφωνίας - πλαίσιο, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση.
4.7. Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 12 της διακήρυξης, η συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος. Οι
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εκτελεστικές συμβάσεις θα ανατεθούν στον ανάδοχο εντός της διάρκειας ισχύος της
συμφωνίας – πλαίσιο, ενώ η διάρκεια εκτέλεσής τους μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο
λήξης της συμφωνίας - πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας – πλαίσιο στα
τεύχη κάθε επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης θα καθορίζεται επακριβώς το είδος και η
έκταση των απαιτούμενων εργασιών, ο τρόπος εκτέλεσής τους, καθώς και το
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.
4.8. Κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (6.11.2020), η Επιτροπή
Διαγωνισμού, σύμφωνα με το από 20.1.2021 1ο Πρακτικό της, κατέγραψε τα
δικαιολογητικά συμμετοχής των οκτώ (8) συμμετεχόντων, αποσφράγισε τις οικονομικές
τους προσφορές και τους κατέταξε κατά σειρά μειοδοσίας. Ακολούθως, προέβη σε
έλεγχο, κατά σειρά μειοδοσίας, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των εγγυητικών επιστολών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή
του Διαγωνισμού απέρριψε τις προσφορές της διαγωνιζόμενης με διακριτικό τίτλο (δ.τ.)
… και της διαγωνιζόμενης με την επωνυμία … ως απαράδεκτες, διότι δεν υπέβαλαν το
ορθό έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την παρ. 3.5.γ της διακήρυξης, ενώ
έκρινε ως αποδεκτές τις προσφορές των λοιπών διαγωνιζομένων. Κατόπιν των
ανωτέρω, αναδείχθηκε προσωρινή μειοδότρια η πρώτη κατά σειρά μειοδοσίας εταιρεία
…, με προσφερόμενη μέση έκπτωση για τη δαπάνη έργου 58,33% (συνολική συμβατική
δαπάνη

έργου

ποσού

794.251,33 ευρώ,

μη

συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.),

προσφερόμενη μέση έκπτωση για τη δαπάνη υπηρεσίας 57,14% (συνολική συμβατική
δαπάνη υπηρεσίας ποσού 75.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και
συνολική συμβατική δαπάνη ποσού 1.038.550,83 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.. Το Πρακτικό αυτό εγκρίθηκε με τη 13/12.1.2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Διονύσου και κοινοποιήθηκε στις 18.1.2021 ηλεκτρονικά σε
όλους τους διαγωνιζόμενους.
4.9. Κατόπιν πρόσκλησης, την 1η.2.2021, της αναθέτουσας αρχής, η ανωτέρω
εταιρεία κατέθεσε τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Εν συνεχεία, ενόψει της σχετικής δήλωσης (ΤΕΥΔ) της εταιρείας με την επωνυμία …,
στη δάνεια εμπειρία της οποίας στηρίχτηκε η προσωρινή ανάδοχος ως προς το κριτήριο
22.Γ της διακήρυξης (οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια), περί εκκρεμούσης
διαδικασίας σε βάρος της ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της έκδοσης της …
απόφασης της Επιτροπής …, με την οποία της επιβλήθηκε πρόστιμο, η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου κλήθηκε να αξιολογήσει την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων
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αυτής, μετά την υποβολή των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο της
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (11.2.2021) της προσωρινής αναδόχου,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, όπως
ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο. Κατόπιν της υποβολής των σχετικών στοιχείων και της
αξιολόγησης αυτών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έκρινε, με την … απόφασή της
ότι τα ληφθέντα μέτρα από την ως άνω εταιρεία είναι επαρκή για τη διασφάλιση της
αξιοπιστίας της. Εξάλλου, είχε προηγηθεί η … πράξη της αρμόδιας Επιτροπής της παρ.
9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του ίδιου ως άνω
άρθρου, με την οποία αυτή διατύπωσε σύμφωνη γνώμη.
4.10. Ακολούθως, σύμφωνα με το από 11.6.2021 2ο Πρακτικό, η Επιτροπή
Διαγωνισμού, αφού ήλεγξε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπίστωσε ότι αυτά ήταν
σύμφωνα με τη διακήρυξη και εισηγήθηκε την κατακύρωση της σύμβασης στην
ανωτέρω αναδειχθείσα προσωρινή ανάδοχο. Με την προμνησθείσα 319/6.7.2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε το ως άνω Πρακτικό
και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία …. Η ως άνω
απόφαση

κοινοποιήθηκε

ηλεκτρονικά

στους

λοιπούς,

πλην

της

αναδόχου,

διαγωνιζόμενους στις 12.7.2021 και θεωρείται κατά τεκμήριο νόμιμη σύμφωνα με την
… απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
4.11 Τέλος, κατά του κύρους του ελεγχόμενου διαγωνισμού και των πράξεων
και αποφάσεων που τον αφορούν, δεν έχουν ασκηθεί ενστάσεις, προδικαστικές
προσφυγές ή ένδικα βοηθήματα (σχετ. η 26004/10.8.2021 βεβαίωση της Διευθύντριας
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).
5. Με δεδομένα αυτά, από τον έλεγχο των υποβληθέντων ενώπιον του
Κλιμακίου στοιχείων δεν διαπιστώθηκαν νομικές πλημμέλειες κατά τη διαδικασία
ανάδειξης αναδόχου του ελεγχόμενου έργου και συνεπώς δεν συντρέχει νόμιμος λόγος
που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης, το οποίο
επισυνάπτεται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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Για τους λόγους αυτούς
Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου συμφωνίας - πλαίσιο για την ανάθεση
του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» μεταξύ
του Δήμου Διονύσου και του οικονομικού φορέα ….
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΓΝΑΡΔΕΛΛΗ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΥΔΡΙΣΛΗ
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