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                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY                          
                                                21Η Συνεδρίαση    08-10-2019 
                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 84/2019 
 
ΘΕΜΑ: Ματαίωση ισχύος των αριθµ.23/2019 & 44/2019 αποφάσεων Ο.Ε και 
έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε 
α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 79313) για την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης 
του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 
(Φάση: Ανάδειξη εκ νέου προσωρινού αναδόχου) Προϋπολογισµού: 182.257,92 € 
(χωρίς Φ.Π.Α. 24%). 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 21ης/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 8η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  έτους 2019 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα. 09:00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 11965 /04-11-2019  έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου . Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 
τεύχος Α΄) µε τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ι» όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 – «Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι» και συµπληρώθηκε µε 
το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 
 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του 
∆ηµάρχου-Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ                                                                                 
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος   
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4.Πολυχρονάκης Συµεών  
5.Γραφίδου Γεσθηµανή  
6.Παραγυιού Άννα  



  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 

 
Ο  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος 

Χρήστος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών 
της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση µε αρ.πρωτ.: 12015/05-11-2019 της 
∆ιευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και το πρακτικό της επιτροπής όπου έχουν  
ως εξής : 

 
 
Θέµα: Συµπληρωµατικά Στοιχεία σε συνέχεια της Εισήγησης προς ΟΕ µε αρ. πρωτ. 
11427/23-10-19  
 
Σχετ.: Έγγραφο µε αρ. Πρωτ. 11985/5-11-19 του υπό ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου. 
 

Σε συνέχεια της Εισήγησής µας προς ΟΕ µε αρ. πρωτ. 11427/23-10-19 για την 
έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε α/α 
Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 79313) για την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου: 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (Φάση: Ανάδειξη εκ 
νέου προσωρινού αναδόχου) Προϋπολογισµού:  182.257,92 € (χωρίς  Φ.Π.Α. 24%) περιήλθε 
στην Τεχνική Υπηρεσία και στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µέσω του Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 
την 4-11-2019 επιστολή του προς ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου «∆ΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.». 

 
Την επιστολή της ∆ΟΜΗΚΑΤ ΕΕ σας επισυνάπτουµε στην παρούσα. Με την 

επιστολή του ο προς ανάδειξη προσωρινός ανάδοχος επικαλείται το άρθρο 104 του 
Ν.4412/16 και δηλώνει αδυναµία έκδοσης φορολογικής ενηµερότητας και ζήτηση απόσυρσης 
της οικονοµικής του Προσφοράς. 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµαστε στην ΟΕ ως ακολούθως: 
1. να µην προχωρήσει στην έγκριση του Πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 79313) 
για την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου: 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» και την 
ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της ∆ΟΜΗΚΑΤ ΕΕ µε βάση τα 
συµπληρωµατικά στοιχεία που κατέθεσε ο προσφέρων µε την επιστολή του  
11985/5-11-19. 

2. Να µην καταπέσει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του καθώς συντρέχουν 
οι λόγοι του άρθρου 104/Ν. 4412. 

3. Να αποσταλεί η ληφθείσα Απόφαση στην Επιτροπή διεξαγωγής του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 79313) 
για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την έκδοση νέου 
Πρακτικού ανακήρυξης Προσωρινού Αναδόχου µε βάση την σειρά 
µειοδοσίας και τις εν ισχύ Προσφορές στο σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ.   

 
       Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

       ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
     ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 
Θέµα: Ματαίωση ισχύος των αριθµ. 23/2019 & 44/2019 αποφάσεων ΟΕ και έγκριση 
πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε α/α 
Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 79313) για την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του 
έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (Φάση: Ανάδειξη 
εκ νέου προσωρινού αναδόχου) Προϋπολογισµού:  182.257,92 € (χωρίς  Φ.Π.Α. 24%). 
 
Σας υποβάλλουµε το από 3/10/2019 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 79313) για την σύναψη ∆ηµόσιας 
Σύµβασης εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (Φάση: Ανάδειξη εκ νέου προσωρινού αναδόχου) και παρακαλούµε 
για την Ματαίωση ισχύος των αριθµ. 23/2019 & 44/2019 αποφάσεων ΟΕ., την  
έγκρισή του πρακτικού και την ανάδειξη του δέυτερου κατά σειρά µειοδοσίας 
οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ∆ΟΜΗΚΑΤ 
Ε.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου για την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης 
του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» µε την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά (βάσει τιµής) µε ποσοστό 
έκπτωσης 48,81 %. 
 
Σας ενηµερώνουµε ότι η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας µε τον δεύτερο κατά σειρά µειοδοσίας οικονοµικό φορέα 
λόγω της µη αποδοχής παράτασης ισχύος προσφοράς από τον πρώτο µειοδότη. 
 
 
            ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 23/10/2019 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
     ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                  Αθήνα 3/10/2019 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 

με α/α 79313 συστήματος  

(Φάση: ανάδειξη εκ νέου προσωρινού αναδόχου) 

 

Στην Αθήνα (στη Δ/νση Γεωχωρικών Πληροφοριών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, επί της οδού Πανόρμου 2), στις 3/10/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., οι 

πιο κάτω υπογράφουσες: 

 

α) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ως Πρόεδρος 

β) ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Μέλος 

γ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Μέλος 

αποτελούσες μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

232/13102/21-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καισαριανής (ΑΔΑ 

6Λ0ΘΩΕΨ-6ΛΧ), συνεδριάσαμε, προκειμένου να προβούμε στην εκ νέου, ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου, λόγω λήξης ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών 

φορέων στο διαγωνισμό, μη αποδοχής παράτασης ισχύος της προσφοράς του από τον 

προσωρινό ανάδοχο «ΒΜ ΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΚΕ» και αποδοχής παράτασης του χρόνου 

ισχύος των προσφορών τους μόνο από δύο συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς στον εν λόγω 

διαγωνισμό. 

‘Έχοντας υπόψη: 

1. Την με α.π. 60670/16722/29-7-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

αναφορικά με την νομιμότητα της με αριθμό 44/2019 Απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου 

Καισαριανής, σχετικά με την έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης του έργου: 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 

2. Το με ημερομηνία 14/8/2019 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Καισαριανής, προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς στον εν λόγω 

διαγωνισμό, αναφορικά με την έγγραφη επιβεβαίωση παράτασης ισχύος της προσφοράς 

τους κατά 4 μήνες 

3. Τα με ημερομηνία 23/7/2019 και 21/8/2019 μηνύματα μέσω ΕΣΗΔΗΣ του προσωρινού 

αναδόχου (ΒΜ ΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΚΕ) και τα συνημμένα σε αυτά έγγραφα, περί 

απόσυρσης της προσφοράς του από την εν λόγω διαγωνισιτκή διαδικασία 

4. Το με ημερομηνία 18/8/2019 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα 

στο διαγωνισμό «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑ ΙΣΙΑ ΕΕ – ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.» περί αποδοχής παράτασης 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του κατά 4 μήνες 

5. Το με ημερομηνία 20/8/2019 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα 

στο διαγωνισμό «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.», με το οποίο κατατέθηκε η 

παράταση ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό έως 21/2/2020  

6. Το με ημερομηνία 21/8/2019 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα 

στο διαγωνισμό «NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» περί αποδοχής 

παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς του κατά 4 μήνες 
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7. Το με ημερομηνία 28/8/2019 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα 

στο διαγωνισμό «NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ», με το οποίο 

κατατέθηκε η παράταση ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό έως 

27/3/2020  

8. Το με ημερομηνία 3/9/2019 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ και το συνημμένο σε αυτό έγγραφο της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καισαριανής με α.π. 9277/2-9-2019, προς τα μέλη 

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το εν λόγω έργο 

9. Τα άρθρα 72 και 97 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει 

10. Το με ημερομηνία 28/1/2019 «Πρακτικό 1» της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του 

έργου «Αναβάθμιση Παιδότοπων Δήμου Καισαριανής», που αφορά στην Αποσφράγιση και 

Αξιολόγηση Προσφορών και ιδίως, τον Πίνακα Παραδεκτών Προσφορών Συμμετεχόντων 

κατά σειρά Μειοδοσίας. 

 

Η επιτροπή, κατόπιν της λήξης ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών 

φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία, για την ανάθεση του εν λόγω έργου και σε συνέχεια της 

απόσυρσης της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρα 72 και 

97 του Ν. 4412/2016 και τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς που παρέτειναν τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους,  εισηγείται τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας 

με προσωρινό ανάδοχο το δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας συμμετέχοντα οικονομικό φορέα: 

«Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.». 

 

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω, η Επιτροπή υπέγραψε το παρόν πρακτικό. 

    

Αθήνα  3/10/2019 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

Η Πρόεδρος Το Μέλος Το Μέλος 

 

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ 

      
 
 



Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε   Δάφνης 28 157 72 Ζωγράφου ΤΗΛ: 2107712891 FAX: 2107794490  Εmail: domhkat@gmail.com 

ΠΡΟΣ :
ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Κοινοποιήση  : 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΙΑΡΙΑΝΗΣ

Δευτέρα 4-11-2019

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ.

ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»

Η εταιρία μας συμμετείχε στον ηλεκτρονικό δ/μο της επικεφαλίδας, Προϋπολογισμού: 182.257,92 € (χωρίς 
Φ.Π.Α. 24%), διενεργηθείς την 27/12/2018 και  µε α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 79313. 
Με παρούσα η εταιρία μας θέλοντας να μην καθυστερήσει την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την 
υπογραφή της σύμβασης του παρόντος έργου, ενημερώνει την υπηρεσία σας σχετικά με τη μεταβολή επι τω 
χείρω των οικονομικών μας δεικτών.
Οι δυσχερείς μεταβολές στα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης μας είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία 
καταβολής φόρων  και έκδοσης φορολογικής ενημερότητας. Προσκομίζουμε σχετικά το αποδεικτικό μη 
έκδοσης φορολογικής ενημερότητας και βάσει του άρθρου 104 του Ν.4412 αποσύρουμε την οικονομική μας 
προσφορά και παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

ΑΡΘΡΟ 104/4412 

«….Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το 
άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να 
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80….Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής 
για οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, 
δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 
4, 5 και 6 του άρθρου 72, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 72»

Συνημμένα : εκτύπωση από το taxisnet περί μη έκδοσης φορολογικής ενημερότητας
ΑΘΗΝΑ 

Για τον Ανάδοχο

Νικόλαος  Γεωργαλής



11/2/2019 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

https://www1.gsis.gr/taxisnet/pist/protected/certifications.htm?_flowExecutionKey=_cA8BFBE89-D091-6BBE-4FF4-D54BCB050A7F_k028E7359-… 1/1

Υποβολή Ακύρωση

Δεν μπορεί να εκδοθεί Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

Αριθ. Πρωτ.:   

Ημερομηνία: 02/11/2019 Ώρα: 01:38

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 

Α.Φ.Μ.: 093666893 Δ.Ο.Υ.: ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ./Δ.:

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ:  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Β ΓΕΩΡΓΑΛHΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΦΝΗΣ 28 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 15772

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΑΦΝΗΣ 28 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 15772

 

ΑΙΤΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

 

Φορέας που θα κατατεθεί: ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΙΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Υποβολή Ακύρωση



Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το 
θέµα έχει η  Οικονοµική  Επιτροπή 
 
                                             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

• Την εισήγηση της ∆ιευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών 
• το πρακτικό της επιτροπής 
• Την σχετική νοµοθεσία 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
.Α)Να µην προχωρήσει στην έγκριση του Πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 79313) για την 
σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» και την ανάδειξη ως προσωρινού 
αναδόχου της ∆ΟΜΗΚΑΤ ΕΕ µε βάση τα συµπληρωµατικά στοιχεία που κατέθεσε ο 
προσφέρων µε την επιστολή του  11985/5-11-19. 
Β)Να µην καταπέσει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του καθώς συντρέχουν οι 
λόγοι του άρθρου 104/Ν. 4412. 
Γ)Να αποσταλεί η ληφθείσα Απόφαση στην Επιτροπή διεξαγωγής του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 79313) για την συνέχιση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας και την έκδοση νέου Πρακτικού ανακήρυξης 
Προσωρινού Αναδόχου µε βάση την σειρά µειοδοσίας και τις εν ισχύ Προσφορές στο 
σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ.   
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                        2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                        3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                        4. Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        5.Γραφίδου Γεσθηµανή 
                                                                        6.Παραγυιού Άννα 
                     
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                   Καισαριανή       08/11/2019 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                    ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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