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ΑΟΞΡΟΑΡΛΑ ΑΟΞ Ξ ΟΠΑΙΘΙΞ ΗΡ 24ης  ΡΣΜΕΔΠΘΑΡΗΡ 

ΗΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗΡ ΕΟΘΠΞΟΗΡ 

 

 ην Φπρηθφ ζήκεξα ζηηο 9 ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00, 

χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. 26133/5-12-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο 

Η.Γ. θαη επηδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε φια ηα κέιε, 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

1. Ξπξηδάθε Παληειή, σο Πξφεδξν 

2. Υαλαθνχια Αζαλάζην,  

3. Λάβδα Διέλε, 

4. Βαθηξηδή Σηηίθα, απνχζα 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε, απνχζα, αλαπιεξνχκελε απφ ηελ θ. Κνχκπα-Κνκλελνχ Άλλα 

6. νπκπαζάθε – Παπαδεκνχιε Κσλζηαληίλα,  

7. Υαξνθφπν Παληειή, σο κέιε 

 

πλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απνθάζεηο 

επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. 

  

Ο Πξφεδξνο, αθνχ δηαπίζησζε λφκηκε απαξηία ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα: 

 

ΘΕΛΑ 2Ξ Ε.Η.Δ. 

Έγκριζη δικαιολογηηικών προζωρινού αναδότοσ για ηο έργο  

«Επιζκεσές – ζσνηηρήζεις ζτολικών κηιρίων έηοσς 2011». 
 

 Δηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξφεδξνο είπε: 

 

Η Σερληθή Τπεξεζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ απφθαζε 

132/2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην πξαθηηθφ θαη θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα 

ηνπ δηαγσληζκνχ, θάιεζε κε ην ππ. αξηζκ. 23650/08-11-2011 έγγξαθφ ηεο, ηνλ αλάδνρν: 

ΙΔΡΑ ΑΣΔ, 

λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ δηαθήξπμε θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία επηθαηξνπνηεκέλα 

δηθαηνινγεηηθά. Ο αλάδνρνο κε ην ππ΄ αξηζκ. 25505/28-11-2011 ππέβαιιε ζηελ ππεξεζία ηα θάησζη 

επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε: 

1.Βεβαίσζε ΜΔΔΠ. 

2.Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα κε αξ. 3995/23-11-2011, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηεο ΙΔΡΑ ΑΣΔ κε αξ.  

   πξση.3244/09-08-2011, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ Γξεγφξε Μακάθνπ κε αξ. πξση. 4527/04-11-2011.  

3.Πηζηνπνηεηηθφ πξσηνδηθείνπ πεξί αίηεζεο γηα κε πηψρεπζε ηεο ΙΔΡΑ ΑΣΔ κε αξ. πξση. 35835/2011,  



   πηζηνπνηεηηθφ πξσηνδηθείνπ πεξί αίηεζεο γηα κε εθθαζάξηζε ηεο ΙΔΡΑ ΑΣΔ κε αξ. πξση.: 35836/2011,  

   πηζηνπνηεηηθφ πξσηνδηθείνπ πεξί κε πηψρεπζεο ηεο ΙΔΡΑ ΑΣΔ κε αξ. πξση. 45540/2011, πηζηνπνηεηηθφ  

   πξσηνδηθείνπ πεξί κε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ηεο ΙΔΡΑ ΑΣΔ κε αξ. πξση. 14551/2011. 

4.Βεβαίσζε ηνπ Κφηε Αληψληνπ φηη δελ απαζρνιεί κηζζσηνχο κεραληθνχο κε αξ. πξση. 38469/27-10-2011,  

   βεβαίσζε ηεο ΙΔΡΑ ΑΣΔ φηη δελ απαζρνιεί κηζζσηνχο κεραληθνχο κε αξ. πξση.: 38470/27-10-2011,  

   βεβαίσζε ηνπ Μακάθνπ Γξεγφξηνπ φηη δελ απαζρνιεί κηζζσηνχο κεραληθνχο κε αξ. πξση.: 38461/27-10- 

   2011. 

5.Βεβαίσζε φηη ε ΙΔΡΑ ΑΣΔ δελ νθείιεη ιεμηπξφζεζκεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζην ΙΚΑ  κε αξ. πξση.  

   Μ/36/24-10-2011. 

Αθνινχζσο ε Σερληθή Τπεξεζία  

 πξνέβε ζηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη δηαπίζησζε φηη ηεξνχλ φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο εγθπξφηεηάο ηνπο. 
 Γηαπίζησζε φηη ηα πνηληθά κεηξψα θαη ησλ δχν κεηφρσλ ηηο ΙΔΡΑ ΑΣΔ είλαη κεδέλ (αξ. πξση. 

πνηληθψλ κεηξψσλ 9717-2/30-11-2011 & 2199/30-11-2011).  

Χο εθ ηνχηνπ, ε Σερληθή Τπεξεζία εηζεγείηαη  ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή (Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή) ηελ έγθξηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ αλαδφρνπ ΙΔΡΑ Α.Σ.Δ. 

 Παξαθαιψ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Η Ξικονομική Επιηροπή έρνληαο ππφςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, 

3.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3669/2008, 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ ΞΛΞΦΦΜΑ 

 

Δγθξίλεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ΙΔΡΑ Α.Σ.Δ. γηα ην έξγν «Δπηζθεπέο – 

ζπληεξήζεηο ζρνιηθψλ θηηξίσλ έηνπο 2011». 

 

Η απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 216/2011 

 

Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

 

 Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

 

Ξ ΟΠΞΕΔΠΞΡ Α ΛΕΚΗ 

ΟΑΜΕΚΗΡ ΝΣΠΘΔΑΙΗΡ Τανακούλας Αθανάζιος 

 Κάβδα Ελένη 
Ακριβές Απόζπαζμα Ροσμπαζάκη-Οαπαδημούλη Ιων/να 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 24ης πλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2011. 

Φπρηθφ, 13-12-2011 

Ιούμπα-Ιομνηνού Άννα 
Ταροκόπος Οανηελής 

 

Ξ ΔΗΛΑΠΤΞΡ  
  

  
  

ΟΑΜΕΚΗΡ ΝΣΠΘΔΑΙΗΡ  
 


