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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γιώργος Δ. Δήμου  

ΤΗΛ: 210772-1804 

Ζωγράφου, 07/2/2014  

Αρ. πρωτ. 3188 
 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια του διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση των έργων στο Τεχνολογικό 
και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου - Β΄ φάση (στατική και περιβαλλοντική αποκατά-
σταση κτηρίου Κονοφάγου)» (Μελέτη-Κατασκευή). 

22
η
/2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η  

O πρύτανης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου 

Έχοντας υπόψη: 

(i) Το νόμο 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων 
έργων».  

(ii) Το νόμο 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

(iii) Το νόμο 4009/11 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-

ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α/6.9.2011).  

(iv) Το νόμο 4076/12 «Κύρωση Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 158 Α/15.8.2012).  

(v) Το νόμο 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή ε-
φεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011). 

(vi) Το Π.Δ. 185/85 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 
έργων που εκτελούνται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)», όπως τροποποιή-
θηκε με το Π.Δ.154/93. 

(vii) Το Π.Δ. 46/98 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Ε.Μ. Πολυτεχνείου» (ΦΕΚ 51 Α/ 
16.3.1998). 

(viii) Τη με αριθμ. πρωτ. 26896/13.12.2012 απόφαση του προϊσταμένου της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών δημοσίων έργων που 
θα διενεργήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κατά το έτος 2013» (ΑΔΑ: Β4ΜΨ46ΨΖΣ4-
6Ν5). 

(ix) Τη με αρ. πρωτ. 8511/9.4.2013 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ολοκλήρωση 
των έργων στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου - Β΄ φάση (στατική και περιβαλ-
λοντική αποκατάσταση κτηρίου Κονοφάγου)» (ΑΔΑ: ΒΕΑΤ46ΨΖΣ4-ΥΙΙ).  

(x) Το με αριθμ. πρωτ. 12939/28.5.2013 έγγραφο του Πρύτανη για μετάθεση της ημερομηνίας 
δημοπρασίας του έργου στις 16.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ446ΨΖΣ4-Ρ25). 

(xi) Τη 297η/2013 Απόφαση Πρύτανη (με αρ. πρωτ. 13482/3.6.2013) για απόρριψη ένστασης 
κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου και μετάθεση της ημερομηνίας δημοπρασίας 
του έργου.  

(xii) Τη 385η/2013 Απόφαση Πρύτανη (με αρ. πρωτ. 18299/12.7.2013) για συμπλήρωση και ανα-
συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου (ΑΔΑ: ΒΛ4046ΨΖΣ4-ΟΓΗ).  

(xiii) Το με αρ. πρωτ. 18481/15.7.2013 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τα μέλη της 
επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου, ότι η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 
16.7.2013, ώρα 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών). 

(xiv) Τη με αρ. πρωτ. 18619/16.7.2013 επιστολή του πρόεδρου της επιτροπής διαγωνισμού με 
συνημμένο το από 18.7.2013 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο. 

(xv) Τη 469η/2013 Απόφαση Πρύτανη (με αρ. πρωτ. 21990/28.8.2013) για διενέργεια του 
διαγωνισμού του έργου, τη 17η Σεπτεμβρίου 2013, (ΑΔΑ: ΒΛΩ846ΨΖΣ4-Ι02).  

(xvi) Τη με αρ. πρωτ. 24144/18.12.2013 επιστολή του πρόεδρου της επιτροπής διαγωνισμού που 
αναφέρει ότι δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή. 

ΑΔΑ: ΒΙΡ546ΨΖΣ4-30Ω



Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε  

α. Τη Τρίτη 17.9.2013 δεν διεξήχθη ο διαγωνισμός του έργου, λόγω των κινητοποιήσεων των 
διοικητικών υπαλλήλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως αναφέρει στη με αρ. 
πρωτ. 24144/18.12.2013 επιστολή του, ο καθηγητής Β. Κουμούσης, πρόεδρος της επιτροπής 
του Διαγωνισμού. 

β. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος που συνεδρίασε στις 20.12.2013 διέκοψε και θα συνεχίσει στις 
30.12.2013 και δεν αποφάσισε, ως Προϊσταμένη Αρχή, σχετικά με την επιστολή του πρόεδρου 
της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ολοκλήρωση των έργων στο Τεχνολογικό και 
Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου - Β΄ φάση (στατική και περιβαλλοντική αποκατάσταση κτηρίου 
Κονοφάγου)», όσον αφορά την εκ νέου διενέργεια του διαγωνισμού του έργου. Επομένως θα 
πρέπει να επιληφθούμε αρμοδίως, σύμφωνα με τη παράγραφο 18(ιγ) του άρθρου 8 του ν. 
4009/11. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

α. Τη διενέργεια του διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση των έργων στο Τεχνολογικό 

και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου - Β΄ φάση (στατική και περιβαλλοντική αποκατάσταση 

κτηρίου Κονοφάγου)», τη 25η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής 

των προσφορών 10:00. 

β. Τον διαγωνισμό θα διενεργήσει η επιτροπή που ορίστηκε με την 385η/2013 Απόφαση 

Πρύτανη, που επικύρωσε η Σύγκλητος. 

γ. Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στη Σύγκλητο για επικύρωση. 

 

Εσωτ. Διανομή: 
1. Γραμματεία Συγκλήτου. 
2. Γραφείο Πρύτανη. 
3. Γραφείο Αντιπρυτάνεων. 
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (2). 
5. Όλα τα μέλη της επιτροπής και 

τους αναπληρωτές τους. 
6. Γραμ. Πρυτανικού Συμβουλίου. 

 
Ακριβές αντίγραφο  

Ο αν. προϊστ. Τμήμ. Διεκ/σης 

Ο Πρύτανης 

 
 
 

Σίμος Ε. Σιμόπουλος 
Καθηγητής ΕΜΠ 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΡ546ΨΖΣ4-30Ω


