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Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 30εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Δήκνπ Ηιηνύπνιεο

ήκεξα 19 Δεθεκβξίνπ 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10:00 π.κ. ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, ζύκθσλα κε ηηο νηθ. 24616/14.12.2018 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ε Επηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν έμη επηά είλαη παξόληα
πέληε, δειαδή νη θ.θ. 1. εξέηε Υξηζηίλα, Πξόεδξνο, 2. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 3. Καινύδεο Κσλ/λνο, 4.
Υησηέιεο Θσάλλεο, ηαθηηθά κέιε, 5. Φπξξόπνπινο Επζηάζηνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο, όηη νη θ.θ. 1.
Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 2. Κνξκά – Γθνπηδηάλα Δήκεηξα, 3. Αλύπαο Γεώξγηνο, 4. Αλαγλώζηνπ Θσάλλεο,
ηαθηηθά κέιε, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, ε θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο. Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη νη ππάιιεινη ηνπ Δήκνπ, θ.θ. Καηζάξεο, Λαιιάο, Μπειηάο,
Πεηαρηή, Δηαθνκηράιεο θαη πξίγνπ.
Σα πξαθηηθά ηεξεί ν κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ, Ζσγξάθνο ππξίδσλ.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 400/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο δεκνπξαζίαο γηα ηελ ππεξεζία «Πεξηνδηθή επηζεώξεζε θαη
έθδνζε ησλ εηεζίσλ πηζηνπνηεηηθώλ ζπκκόξθσζεο ππαξρνπζώλ παηδηθώλ ραξώλ» (Α.Μ. 37/2018).
Η Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, θ. εξέηε, θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ
αλάγθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα πνπ αθνξά ππεξεζία «Πεξηνδηθή επηζεώξεζε θαη έθδνζε ησλ εηεζίσλ
πηζηνπνηεηηθώλ ζπκκόξθσζεο ππαξρνπζώλ παηδηθώλ ραξώλ» (Α.Μ. 37/2018), εθηόο εκεξεζίαο δηαηάμεσο.
Ο ππάιιεινο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, θ. Λαιιάο, πνπ εηζεγήζεθε ηελ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. πξση.25131/18
έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Λαμβάνονηαρ ςπψτη ηo Ππακηικψ ΘΘ ηηρ Επιηποπήρ Διαγυνιζμοω για ηην ανυηέπυ ςπηπεζία, ζαρ
παπακαλοωμε να ειζηγηθείηε ζηην Οικονομική Επιηποπή, ηην Καηακωπυζη ηος αποηελέζμαηορ ηος ανυηέπυ
διαγυνιζμοω ζηoν ππϊηο οικονομικά πποζθέπυν «πποζυπινά ανάδοσο» ζηην εηαιπεία ΚΗΠΧΝ ΟΔΟ ΕΠΕ.
ηε ζπλέρεηα, έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ην από 14.12.2018 Πξαθηηθό Νν2 ηεο Επηηξνπήο
Δηαγσληζκνύ ην νπνίν έρεη σο εμήο:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ
ηην Ηλιοωπολη ζήμεπα ηην 14-12-2018, ημέπα Παπαζκεςή και ϊπα 12:00 ζςνήλθε ζε ηακηική ζςνεδπίαζη
ζηην Σεσνική Τπηπεζία, η επιηποπή διενέπγειαρ διαγυνιζμοω ηος άπθπος 221 παπ.1 ηος Ν.4412/2016, η οποία
ζςγκποηήθηκε με ηην ςπ’ απιθμψν 240/2018 (ΑΔΑ ΧΗ1ΝΧΡΤ-ΦΛΖ), απψθαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ
πποκειμένος να ελέγξει ηα δικαιολογηηικά καηακωπυζηρ πος καηαηέθηκαν με ηο ςπ απιθ. 23923/06-12-2018
έγγπαθο, ζηο πλαίζιο διενέπγειαρ ηος ζςνοπηικοω διαγυνιζμοω για ηην ςπηπεζία «Πεπιοδική Επιθεϊπηζη και
έκδοζη ηυν εηήζιυν πιζηοποιηηικϊν ζςμμψπθυζηρ ςπαπσοςζϊν παιδικϊν σαπϊν» (Α.Μ. 37/2018) (Απιθ.
Διακήπςξηρ 272/ 05-09-2018 ΑΔΑ ΧΗΛΗΧΡΤ-5Ρ9 )
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ηη ζςνεδπίαζη ηηρ επιηποπήρ ήηαν παπψνηερ:
1) ΛΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΘΟ ΣΕ3 ΣΕΥΝΟΛΟΓΟ ΠΟΛ. ΜΗΥ.
2) ΚΕΛΕΗ ΝΘΚΟΛΑΟ ΠΕ ΠΟΛΘΣΘΚΟ ΜΗΥΑΝΘΚΟ
3) ΠΑΠΑΘΧΑΝΝΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΕ ΠΟΛΘΣΘΚΧΝ ΜΗΥΑΝΘΚΧΝ
Η Επιηποπή άπσιζε ηην ϊπα 12:00, και λαμβάνονηαρ ςπψτη:
1. ηην ςπ’ απιθ. 272/05-09-2018 Διακήπςξη ηος Δημάπσος
2. ηην ςποβληθείζα πποζθοπά
3. ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016
4. ηην ςπ’ απιθ. 556/5-6-2018 απψθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ
5. ηη βεβαίυζη ηος Πποφζηαμένος ηηρ Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ για ηην ωπαπξη διαθέζιμος ποζοω, ηη ζςνδπομή
ηυν πποχποθέζευν ηηρ παπ 1α ηος άπθπος 4 ηος ΠΔ 80/2016 και ηη δέζμεςζη ζηα οικείο Μηηπϊο
Δεζμεωζευν ηηρ ανηίζηοισηρ πίζηυζηρ.
6. ΠΡΑΚΣΘΚΟ Θ επιηποπήρ
7. ηην 349/2018 Α.Ο.Ε. με ΑΔΑ 62ΡΣΧΡΤ-4ΛΖ, έγκπιζη ηος Θ ΠΡΑΚΣΘΚΟΤ ηηρ ανυηέπυ ςπηπεζίαρ,
Η Επιηποπή πποσϊπηζε ζηον έλεγσο ηυν δικαιολογηηικϊν καηακωπυζηρ πος ςποβλήθηκαν.
Απψ ηα ανυηέπυ πποκωπηει ψηι ηα δικαιολογηηικά πος ςποβλήθηκαν είναι πλήπη και ζωμθυνα με ηα ψζα
πποβλέπει η διακήπςξη.
Μεηά ηα ανυηέπυ, η Επιηποπή διαγυνιζμοω προτείνει ζηην Οικονομική επιηποπή:
Σην ανάδειξη ηηρ εηαιπείαρ ΚΗΠΧΝ ΟΔΟ ΕΠΕ υρ οπιζηικοω αναδψσος ηηρ ςπηπεζίαρ «Πεπιοδική
Επιθεϊπηζη και έκδοζη ηυν εηήζιυν πιζηοποιηηικϊν ζςμμψπθυζηρ ςπαπσοςζϊν παιδικϊν σαπϊν» (Α.Μ.
37/2018).
Η Επιτροπή
Λαλάρ Αθανάζιορ, Ππψεδπορ

Κελέζηρ Νικψλαορ, μέλορ
Παπαφυάννος Αλεξάνδπα, μέλορ

(η.ς.)
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 73 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), ην άξζξν 24
ηνπ Ν. 3613/07, ην Ν. 4412/2016, ην Ν. 4555/2018 θαη ην από 14.12.2018 Πξαθηηθό Νν2 ηεο Επηηξνπήο
Δηαγσληζκνύ
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
(δειώλνληαο ιεπθό ν θ. Υησηέιεο)
1. Εγθξίλεη ηελ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ ζηελ εηαηξεία ΚΗΠΧΝ ΟΔΟ ΕΠΕ σο νξηζηηθνύ
αλαδόρνπ ηεο ππεξεζίαο «Πεξηνδηθή Επηζεώξεζε θαη έθδνζε ησλ εηήζησλ πηζηνπνηεηηθώλ
ζπκκόξθσζεο ππαξρνπζώλ παηδηθώλ ραξώλ» (Α.Μ. 37/2018).
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Η απόθαζη αυηή πήρε αριθμό 400/2018 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηελ ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Η ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ

ΠΘΣΟ ΑΝΣΘΓΡΑΦΟ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝ/ΝΟ

ΗΛΘΟΤΠΟΛΗ 21.12.2018

ΚΑΛΟΤΔΗ ΚΧΝ/ΝΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟ

ΥΘΧΣΕΛΗ ΘΧΑΝΝΗ
ΦΤΡΡΟΠΟΤΛΟ ΕΤΣΑΘΘΟ

ΕΡΕΣΗ ΥΡΘΣΘΝΑ
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