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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 31ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 15 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 32328/10.11.2017 πρόσκληση
του κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, τακτικά μέλη, και 6.
Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Σερέτη
Χριστίνα, 3. Αναγνώστου Ιωάννης, 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση
είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κακάτσιος και Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 364/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για τις «Εργασίες κλαδέματος και
κοπής ψηλών δένδρων» (Α.Μ. Γεωπ.9/2017).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την ανάγκη
να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για τις
«Εργασίες κλαδέματος και κοπής ψηλών δένδρων» (Α.Μ. Γεωπ.9/2017), εκτός ημερησίας διατάξεως.

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε την
εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει το πρακτικό και να
κατακυρώσει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες κλαδέματος και κοπής
ψηλών δένδρων» (Α.Μ. Γεωπ.9/2017) και έθεσε υπόψη του το από 15.11.2017 Πρακτικό της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στην Ηλιούπολη σήμερα την 15η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμόν 206/17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση φακέλου
και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο, για τις
«Εργασίες κλαδέματος και κοπής ψηλών δένδρων» (Α.Μ. Γεωπ.9/2017).
Ο Πρόεδρος της επιτροπής μετά την διαπίστωση της απαρτίας αφού είναι παρόντα τρία στα τρία μέλη ήτοι :
Κακάτσιος Γιώργος, πρόεδρος, Κολυμπίρης Δημήτριος και Λουΐζου Ευτυχία τακτικά μέλη, έθεσε υπόψη της
επιτροπής το πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες κλαδέματος και κοπής
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ψηλών δένδρων» (αριθμ. Διακήρυξης 20321/19.07.2017), όπου η επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη του
Σατολιά Δημητρίου ως προσωρινού αναδόχου.
Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίθηκε με την 319/17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνέχεια ο
προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 31089/30.10.17 πρόσκληση του Δημάρχου που
του κοινοποιήθηκε τη 30.Οκτ. 2017 προκειμένου εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της, να
καταθέσει στο Δήμο (στην επιτροπή διαγωνισμού) εντός σφραγισμένου φακέλου, τα προβλεπόμενα από το
άρθρο 16 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την
13.Νοεμ. 2017,(Αρ. Πρωτ. 32508) στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Η Επιτροπή προέβη σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Φορολογική ενημερότητα
2. Βεβαίωση μεταβολών εργασιών Φυσικού προσώπου επιτηδευματία (ΔΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ)
3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών Φυσικού προσώπου επιτηδευματία (ΔΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ)
4. Αντίγραφο Ποινικού μητρώου (αρ. Πρωτ. 275199/01.11.2017)
5. Ασφαλιστική Ενημερότητα τ. Ταμείου Μηχ/κων & ΕΔΕ - ΕΦΚΑ (τρ. Πρωτ.: 41152/06.11.2017)
6. Ασφαλιστική Ενημερότητα τ. ΙΚΑ/ΕΤΑΜ - ΕΦΚΑ (τρ. Πρωτ.: 486481/30.10.2017)
7. Βεβαίωση Οικονομικής Ενημερότητας τακτικού μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. Β1470Α /20.12.16)
8. Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος Ειδικότητας «Γεωπόνων»(αρ. πρωτ.: Ε727/02.11.17)
9. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.(Αρ. πρωτ. Δ15/27422/22.12.15) ισχύος έως και 22/11/2018,
10. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ /ΕΒΕΑ (405518.574609/13.06.17)
11. Υπεύθυνη Δήλωση
Τα λοιπά δικ/κα της § 2.ε του άρθρου 16,υπεβλήθησαν την ημερομηνία διεξαγωγής της διαγωνιστικής
διαδικασίας και ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 16 της διακήρυξης.
Μετά τα παραπάνω , η Επιτροπή διαγωνισμού προτείνει τη κατακύρωση των «Εργασιών κλαδέματος και
κοπής ψηλών δένδρων» στον ΣΑΤΟΛΙΑ Δημήτριο ο οποίος κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Μετά την σύνταξή του το παρόν πρακτικό υπογράφετε ως εξής:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κακάτσιος Γεώργιος,

Κολυμπίρης Δημήτριος
Λουϊζου Ευτυχία

(τ.υ.)
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του
άρθρου 24 του Ν. 3613/2007, το Ν. 4412/2016 και το από 15.11.2017 Πρακτικό της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού
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Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Αποδέχεται το από 15/11/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την
εκτέλεση των εργασιών «Εργασίες κλαδέματος και κοπής ψηλών δένδρων» (Α.Μ. Γεωπ.9/2017)
3. Κατακυρώνει τα πρακτικά του διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Εργασίες κλαδέματος
και κοπής ψηλών δένδρων» (Α.Μ. Γεωπ.9/2017) στον εργολήπτη δημοσίων έργων ΣΑΤΟΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ο οποίος κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 364/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 23.11.2017

ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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