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Αγία Παξαζθεπή 13-02-2015
Αξηζ. Πξση. - 4440 -

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηα πξαθηηθά ηεο 8 / 2015 ζπλεδξίαζεο
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 36/ 2015
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Έιεγρνο επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ
ζπκκεηνρήο θαη πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή
ζύκβαζεο ηνπ Αλαδόρνπ ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ
έξγνπ «ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ Δ ΤΦΗΣΑΜΔΝΑ
ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ».
ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 13-02-2015 εκέξα
Γεπηέξα θαη ώξα 10.00 π.μ ζπλήιζε ζε Έκηακηη Καηεπείγοσζα σνεδρίαζη ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. 4292/12-02-2015
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ-Γεκάξρνπ πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηνπο
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν.
3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία δεδνκέλνπ όηη από ην ζύλνιν ησλ – 9 –
κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα – 7 – ήηνη:
Παρόνηες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Απόνηες

Η. ηαζόπνπινο- Πξόεδξνο
. Φύιια
Η. ηδέξεο
. Παπαγεσξγίνπ
Κ. Υαηδεαλδξένπ
Δ. Πεηζαηώδε
Κ. Κξεηηθίδεο

1. Β. Ενξκπάο
2. Κ. Σζηακπάο

Αρτίζει η ζσνεδρίαζη
ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ – ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ
1. Παξίζηαηαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Ν. θάλδαινο.
2. Μεηά ηελ εθθώλεζε ηνπ 1νπ Ζ.Γ ζέκαηνο πξνζήιζε ν θ. Κ. Σζηακπάο.
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ΑΔΑ: 7ΤΧ2Ω6Υ-ΠΩΩ
ΔΠΗ ΣΟΤ 1οσ Ζ.Γ. ΘΔΜΑΣΟ
ΘΔΜΑ : Έιεγρνο επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη πξόζθιεζε γηα
ππνγξαθή ζύκβαζεο ηνπ Αλαδόρνπ ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ «ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ Δ
ΤΦΗΣΑΜΔΝΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ».
ΠΡΟΔΓΡΟ–ΓΖΜΑΡΥΟ : Με ηελ αξ. 143/2014 απόθαζή ζαο αλαθεξύμαηε
Αλάδνρν ηελ εηαηξεία «ΛΔΧΝΗΓΑ ΗΧΡΖ & ΗΑ Δ.Δ.» θαη κε ηελ αξ. 311/2014
απόθαζή ζαο ηνλ θαιέζαηε λα πξνζθνκίζεη ηα επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά.
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ε Αλάδνρνο εηαηξεία ππέβαιιε ηα
επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξνζθόκηζε κε ην ππ’ αξηζκ. πξση.
4122/10-02-2015 έγγξαθό ηεο θαη θαιείζηε γηα ηνλ έιεγρό ηνπο ζύκθσλα κε ηελ
παξ.4.2 ηεο δηαθήξπμεο πνπ κεηαμύ άιισλ αλαθέξεη
……Τα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή θαη εθφζνλ δελ έρνπλ
εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θνηλνπνηείηαη ε εγθξηηηθή ηνπ
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ απφθαζε ζην κεηνδφηε (ζχλαςε ζχκβαζεο), κε
πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 30 ηνπ Ν.3669/08
πξνζθνκίδνληαο κεηαμχ ησλ άιισλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο
απαηηνχκελεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο…..
……Η Πξντζηακέλε Αξρή είλαη ππνρξεσκέλε λα γλσζηνπνηήζεη ζην δεχηεξν
κεηνδφηε ηελ έθβαζε ηνπ επαλειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξψηνπ κεηνδφηε , πξηλ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ζην κεηνδφηε…..
ύκθσλα κε ην άξζξν 30 παξ. 5 ηνπ Ν.3669/08 ¨Γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
εγγξάθνπ ζπκθσλεηηθνχ θαιείηαη ν αλάδνρνο ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ζε νξηζκέλε
πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο. Η έγγξαθε
πξφζθιεζε γίλεηαη ζπγρξφλσο κε ηελ θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ αλάδνρν ηεο αληίζηνηρεο
εγθξηηηθήο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απφθαζεο ηεο πξντζηακέλεο αξρήο.
Μέζα ζηε ηαζζφκελε πξνζεζκία ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηηο
ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαη φια ηα απαηηνχκελα απφ ηε ζχκβαζε έγγξαθα.¨
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείζηε:
1. Να θαηαθπξώζεηε νξηζηηθά ην δηαγσληζκό πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο 01/04/2014
αθνύ ειέγμεηε ηα επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο Αλαδόρνπ εηαηξείαο
«ΛΔΧΝΗΓΑ ΗΧΡΖ & ΗΑ Δ.Δ.», ηα νπνία ππέβαιιε εκπξνζέζκσο κε ην ππ’
αξηζκ. πξση. 4122/10-02-2015 έγγξαθό ηεο θαη λα δηαπηζησζεί όηη δελ έρνπλ
εθιείςεη νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηεο.
2. Να θνηλνπνηήζεηε ηελ απόθαζε ζηε Σερληθή Τπεξεζία γηα λα θιεζεί ν
αλάδνρνο εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ, αθνύ πξνζθνκίζεη ηηο απαηηνύκελεο
εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη
λα θνηλνπνηεζεί ε απόθαζε ζηνλ δεύηεξν κεηνδόηε πξηλ ηε θνηλνπνίεζε απηήο,
ζηνλ αλάδνρν.
H Οικονομική Δπιηροπή
ομόθωνα
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1. Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο ζπλεδξίαζεο.
2. Καηαθπξώλεη ην δηαγσληζκό πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο 01/04/2014 αθνύ έιεγμε ηα
επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο Αλαδόρνπ εηαηξείαο «ΛΔΧΝΗΓΑ ΗΧΡΖ
& ΗΑ Δ.Δ.», ηα νπνία ππέβαιιε εκπξνζέζκσο κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 4122/102
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02-2015 έγγξαθό ηεο θαη
δηαπηζηώζεθε
όηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη
πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηεο.
3. Κνηλνπνηεί ηελ απόθαζε ζηε Σερληθή Τπεξεζία γηα λα θιεζεί ν αλάδνρνο εληόο
δεθαπέληε (15) εκεξώλ, αθνύ πξνζθνκίζεη ηηο απαηηνύκελεο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη λα
θνηλνπνηεζεί ε απόθαζε ζηνλ δεύηεξν κεηνδόηε πξηλ ηε θνηλνπνίεζε απηήο,
ζηνλ αλάδνρν.
H παξνχζα απφθαζε πήξε ηνλ αξηζκφ 36/ 2015.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
. Παπαγεσξγίνπ
Κ. Υαηδεαλδξένπ
Η. ηδέξεο
Δ. Πεηζαηώδε
Κ. Σζηακπάο
. Φύιια

Ησάλλεο Δ. ηαζόπνπινο
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