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Αγία Παρασκευή 30-09-2015
Αριθ. Πρωτ. - 32488 -

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της 40 / 2015 συνεδρίασης
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 284 / 2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής
και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης του Αναδόχου της
δημοπρασίας
του
έργου
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΕ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΟΓΩ
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30-09-2015 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 14.00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32269/29-09-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των –9– μελών
βρέθηκαν παρόντα τα –9– ήτοι:

1.
2. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Παρόντες
Σταθόπουλος Ι.– Πρόεδρος-Δήμαρχος
Ε. Πετσατώδη
Σ. Παπαγεωργίου
Κ. Χατζηανδρέου
Σ. Ψύλλα
Ι. Σιδέρης
Κρητικίδης Κ.
Β. Ζορμπάς
Κ. Τσιαμπάς
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Απόντες
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Αρχίζει η συνεδρίαση
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ 1ου Η.Δ. ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής και πρόσκληση για
υπογραφή σύμβασης του Αναδόχου της δημοπρασίας του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με την αρ. 195/2015 απόφασή μας ανακηρύξαμε Ανάδοχο τον
«ΕΛΚΥΣΤΗ ΑΤΕ » και με την αρ. 250/2015 απόφασή μας τον καλέσαμε να
προσκομίσει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Ανάδοχος υπέβαλλε τα επικαιροποιημένα
δικαιολογητικά, τα οποία προσκόμισε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 31294 / 22 - 09 - 2015
έγγραφό του και καλείστε για τον έλεγχό τους σύμφωνα με την παρ.4.2 της διακήρυξης
που μεταξύ άλλων αναφέρει
……Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και εφόσον δεν έχουν
εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του
αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στο μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με
πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του Ν.3669/08
προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις
απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης…..
……Η Προϊσταμένη Αρχή είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει στο δεύτερο
μειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη , πριν
την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος στο μειοδότη…..
Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 5 του Ν.3669/08 ¨Για την υπογραφή του εγγράφου
συμφωνητικού καλείται ο ανάδοχος σε ορισμένο τόπο και σε ορισμένη προθεσμία που
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. Η έγγραφη πρόσκληση
γίνεται συγχρόνως με την κοινοποίηση προς τον ανάδοχο της αντίστοιχης εγκριτικής
του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης της προϊσταμένης αρχής. Μέσα στη
τασσόμενη προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τις σχετικές
εγγυήσεις και όλα τα απαιτούμενα από τη σύμβαση έγγραφα.¨
Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε:
1. Να κατακυρώσετε οριστικά το διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 23/06/2015
αφού ελέγξετε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του Αναδόχου «ΕΛΚΥΣΤΗ
ΑΤΕ », τα οποία υπέβαλλε εμπροθέσμως με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 31294 / 22-092015 έγγραφό του και να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις
συμμετοχής του.
2. Να κοινοποιήσετε την απόφαση στη Τεχνική Υπηρεσία για να κληθεί ο
ανάδοχος εντός 20 ημερών, αφού προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης, για την υπογραφή του συμφωνητικού και να
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κοινοποιηθεί η απόφαση στον δεύτερο μειοδότη πριν τη κοινοποίηση αυτής,
στον ανάδοχο.
H Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος.
2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 23/12/2014 στην
εταιρεία «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.», αφού έλεγξε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά
του, τα οποία υπέβαλλε εμπροθέσμως με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 31294 /22-092015 έγγραφό του και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις
συμμετοχής του.
3. Κοινοποιεί την απόφαση στη Τεχνική Υπηρεσία για να κληθεί ο ανάδοχος εντός
20 ημερών, αφού προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, για την υπογραφή του συμφωνητικού και
4. Να κοινοποιηθεί η απόφαση από τη Τεχνική Υπηρεσία στον δεύτερο μειοδότη
πριν τη κοινοποίηση αυτής, στον ανάδοχο.

H παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 284 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ε. Πετσατώδη
Ι. Σιδέρης
Κ. Τσιαμπάς
Κ. Χατζηανδρέου
Σ. Ψύλλα
Κ. Κρητικίδης
Β. Ζορμπάς
Κ. Τσιαμπάς

Ι. Ε. Σταθόπουλος
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