
             
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 9/2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
 

              Αριθ. Απόφασης 86/2015                                                        Περίληψη 
Έγκριση επικαιροποιηµένων 
δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου 
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ" (σχετ. 
η αριθ. Α747/27-3-2015 απόφαση  του 
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών). 

Καλύβια Θορικού και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις 2 του µήνα Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα 
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  08:30 συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆ΗΜΟΥ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ύστερα από την από 01/04/2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που 
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε στους Συµβούλους αυτού 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των αρθρ. 67 παρ. 4 και 75 του Ν.3852/10, όπως ισχύει. Αφού διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει νόµιµος απαρτία, διότι σε σύνολο 7 µελών βρέθηκαν παρόντες  7. 

        Π α ρ ό ν τ ε ς                                                                    Α π ό ν τ ε ς 
1. Γεώργιος Σωφρόνης,  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                      1. Ανδρέας Πέγκας                                                   
2. Σταµάτιος Γκίνης                                                     
3. Βασίλειος Μπούτσης                                               
4. Εµµανουήλ Χαρίτος 
5. Παναγιώτα Γεωργοπούλου 
6. Σωτήριος Μακροδηµήτρης 

                     
Ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  συνεδρίασης και είπε ότι η συνεδρίαση είναι 
κατεπείγουσα διότι επίκειται η απένταξη του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αττική" και θα 
πρέπει να υπογραφεί άµεσα η σύµβαση.  

Η οικονοµική επιτροπή οµόφωνα δέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης για τους λόγους που ανέφερε ο 
Πρόεδρος τους οποίους και αποδέχεται. 

 Εισηγούµενος ο Πρόεδρος στο ΠΡΩΤΟ και ΜΟΝΟ θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε προς την οικονοµική 
επιτροπή τα εξής:  

Όπως γνωρίζετε µε την αριθ. 85/15 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής αποφασίστηκε η συνέχιση-
ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισµού του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην 
τοπική Κοινότητα Κουβαρά» και εξουσιοδοτήθηκε ο κ. ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 

Μετά την αποστολή της ανωτέρω απόφασης στον ανάδοχο του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» και 
προκειµένου να υπογραφεί η σχετική σύµβαση, ο ανάδοχος κατέθεσε τα προβλεπόµενα από το Νόµο 
επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά, τα οποία αφού ελέγχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία, πρέπει να 
εγκριθούν από την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα και µε την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου 
και κάλεσε αυτήν όπως αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρ. 72 και 
75 του Ν.3852/10, την αριθ. 85/15 απόφασή της, αφού είδε και τα δικαιολογητικά  και µετά από διαλογική 
συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά του αναδόχου του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού 
Σταθµού στην τοπική Κοινότητα Κουβαρά», ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.. 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως έπεται  
Η  απόφ. αυτή πήρε αριθµ. 86/2015                                                                            
   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                                                                                                        
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ                                                           
                                                                                          ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ 
                                                                                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΗΣ 
                                                                                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΤΟΣ 
                                                                                        ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
                                                                                          

Α κ ρ ι β έ ς     α π ό σ π α σ µ α 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ 

ΑΔΑ: 77ΘΘΩ1Ξ-Τ9Κ
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