
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Καισαριανή 18/09/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αριθ. Πρωτ.  8950 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρμ. Κωνσταντοπούλου Βασιλική 

Τηλ. 2132010731 

 

Θέμα: «Αναίρεση του αποτελέσματος της από 28/08/2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης και  

διενέργειας επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα 

Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου «Κατασκευή και 

αντικατάσταση υπαρχουσών εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης» προϋπολογισμού 

7.468,00 € χωρίς ΦΠΑ ή 9.260,32 € με Φ.Π.Α.  

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η (1784) 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

2. Την Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466 (Αρ. 900/2017 ΦΕΚ Β’) 

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

4.  Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006,  

5.  Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή και αντικατάσταση 

υπαρχουσών εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης» προϋπολογισμού 

7.468,00 € χωρίς ΦΠΑ  

6.  Τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας που ανέρχεται στο ποσό των 9.260,32 € 

(συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ). 

7.  Την αριθμ. 419/20-08-2018 (ΑΔΑ 605ΚΩΕΨ-12Χ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

8.  Ότι το προς ανάθεση έργο εμπίπτει στην κατηγορία υδραυλικών. 

9.  Την αριθμ. 154/2018 (ΑΔΑ 784ΚΩΕΨ-Α19) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία ορίζονται τα μέλη της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο 

ΚΗΣΚ. 

10. Την αριθμ. πρωτ. 8236/23-08-2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΠΡΩΕΨ-7ΤΜ) απόφαση Δημάρχου 

Καισαριανής για την διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης. 

11. Το από 28/08/2018 ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελέσματος κλήρωσης από το οποίο 

προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου είναι  ο 

οικονομικός φορέας ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. 

12. Το από 28/08/2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διευθύνουσας υπηρεσίας με το οποίο 

ενημερώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για το αποτέλεσμα της κλήρωσης. 

13. Το ηλεκτρονικό μήνυμα με αριθμ. πρωτ. 8519/4-9-18  τοu προσωρινού αναδόχου με 

το οποίο δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης. 

 

ΑΔΑ: 690ΨΩΕΨ-Ξ4Γ



14. Την αριθμ. πρωτ. 8571/05-09-2018 (ΑΔΑ: 7ΣΘ1ΩΕΨ-0ΤΝ) απόφαση Δημάρχου 

Καισαριανής για την διενέργεια της επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης. 

15. Το από 07/09/2018 ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελέσματος κλήρωσης από το οποίο 

προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου είναι  ο 

οικονομικός φορέας  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

16. Το από 07/09/2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διευθύνουσας υπηρεσίας με το οποίο 

ενημερώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για το αποτέλεσμα της κλήρωσης. 

17. Το ηλεκτρονικό μήνυμα με αριθμ. πρωτ. 8945/18-9-18 του προσωρινού αναδόχου με 

το οποίο δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την αναίρεση του από 07-09-2018 αποτελέσματος της από 07-09-2018 ηλεκτρονικής 

κλήρωσης και την διενέργεια 3
η
 επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου  

«Κατασκευή και αντικατάσταση υπαρχουσών εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης» 

 

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί στις 20/09/2018 στις 11:15 πμ στο Δημαρχείο 

Καισαριανής (γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας) από την ορισθείσα επιτροπή. 

 

 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

ΑΔΑ: 690ΨΩΕΨ-Ξ4Γ
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