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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 14463/20.7.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά - Γκουτζιάννα Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά
μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αντύπας
Γεώργιος, 3. Αναγνώστου Ιωάννης, 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, Βακάλης και Καλαβρυτινού.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 241/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 236/2018 απόφασης Ο.Ε. σχετικά με την έγκριση των όρων
διακήρυξης της εργασίας «Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης
υπαρχουσών παιδικών χαρών» (Α.Μ. 37/2018).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την
ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 236/2018 απόφασης Ο.Ε.
σχετικά με την έγκριση των όρων διακήρυξης της εργασίας «Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των
ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών» (Α.Μ. 37/2018), εκτός ημερησίας
διατάξεως.
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε την
εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.14721/2018 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισάγετε στην Οικονομική Επιτροπή προς συζήτηση και λήψη απόφασης την ορθή
επανάληψη της υπ’ αριθ. 236/2018 απόφασης Ο.Ε. σχετικά με την έγκριση των όρων διακήρυξης της εργασίας
«Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών
χαρών» (Α.Μ. 37/2018), προϋπολογισμού 74.392,56 €, ως προς την ορθή ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24
του Ν. 3613/2007, το Ν. 4412/2016
Oμόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2.

Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 236/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την
έγκριση των όρων διακήρυξης της εργασίας «Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων
1
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πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών» (Α.Μ. 37/2018), προϋπολογισμού
74.392,56 €, και συγκεκριμένα ως προς τα εξής σημεία της διακήρυξης:
 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ηλιούπολης, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 114, την
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 12:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη
αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
δηλαδή 12 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00
 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,

το αργότερο έως την 31/8/2018 και θα

απαντηθούν στις 5/9/2018.
 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής1
…...Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 12/4/2019 άλλως η προσφορά
απορρίπτεται.
 Φάκελοι προσφορών
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά του …..(Οικονομικός Φορέας)
για την παροχή υπηρεσίας: « Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών
συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών» με αναθέτουσα αρχή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ηλιούπολης και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 12/9/2018
 6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 2212 του ν. 4412/2016. Κατά τη
διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 236/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 241/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 30.07.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

KΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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