
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη για την 

εκτέλεση του έργου: «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου» 
 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» άρθρο 26 
παρ. 2 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα “Καλλικράτης”» 

3. Τις παρ. 4.2.α., 4.2.β, 23.2.4 της διακήρυξης της δηµοπρασίας του έργου. 

Σας γνωρίζουµε ότι: 
Μετά την µε αρ. πρωτ. 27935/05-10-2015 έγγραφη πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιηµένων 

δικαιολογητικών προς τον µειοδότη του έργου: «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. 
∆ιονύσου», υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα τα παρακάτω δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η 
διακήρυξη και η ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 

ΙΣΧΥΟΣ 
1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας-αντίγραφο ποινικού 

µητρώου για γενική χρήση-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΡΦΑΣ 
15320/09-10-2015  

2. Πρωτοδικείο Αθηνών-πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης 
αίτησης για πτώχευση 

32943/2015  

3. Πρωτοδικείο Αθηνών-πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης 25160/2015  
4. Πρωτοδικείο Αθηνών-πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης 

αίτησης για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή 
συνεκκαθαριστού 

32941/2015  

5. Πρωτοδικείο Αθηνών-πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης 
αίτησης υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης  

32942/2015  

6. Πρωτοδικείο Αθηνών-πιστοποιητικό περί µη θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση 

8991/2015  

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των 
εργολαβικών συµβάσεων 

16/10/2015  

8. Πίνακας υπό εκτέλεση έργων   
9. Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου για το έργο 

«Κατασκευή αγωγών απορροής οµβρίων υδάτων οδού 
Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ φάση» 

92806/2016/18-05-
2015 

 

10. Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου για το έργο 
«Συντήρηση και αποκατάσταση φθορών επαρχιακού και 
λοιπού οδικού δικτύου Π.Ε. ∆υτικής Αττικής (Α13) 

972/13-05-2015  

11. Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου για το έργο 
«Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώµατος» 

93585/08-12-2014  

12. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ Αρ.28527 ∆15/20119/17-12-
2013 

16/12/2016 

13. Ενηµερότητα πτυχίου ∆15/ΤΡ.18683/2015/
01-09-2015 

11/12/2015 

14. Φορολογική ενηµερότητα- Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε. 3561/01-10-2015 01/11/2015 
15. Βεβαίωση µη οφειλής - Ασφαλιστικής ενηµερότητα ΙΚΑ 

Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε. 
409522/12-10-2015 11/04/2016 

16. Βεβαίωση µη οφειλής - Ασφαλιστικής ενηµερότητα ΙΚΑ για 190549/14-05-2015 13/11/2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ∆ροσιά:  20 / 10 / 2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αρ. πρωτ.: - 29578 - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Ν.- Γ. Φαράχ 



 

το έργο: «Κατασκευή αγωγών απορροής οµβρίων υδάτων 
οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β φάση» ∆.Κ. ‘Ανοιξης 

17. Βεβαίωση µη οφειλής - Ασφαλιστικής ενηµερότητα ΙΚΑ για 
το έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση φθορών 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτυού Π.Ε. ∆υτικής 
Αττικής» ∆υτική Αττική 

190620/14-05-2015 13/11/2015 

18. Βεβαίωση µη οφειλής - Ασφαλιστικής ενηµερότητα ΙΚΑ για 
το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώµατος» 
Αχαρναί 

76/02-06-2015 01/12/2015 

19. Βεβαίωση µη οφειλής- Ασφαλιστική ενηµερότητα 
Ε.Τ.Α.Α.- Μόρφας Αναστάσιος 

99589/∆Π/2.10.2015 31/12/2015 

20. Βεβαίωση µη οφειλής- Ασφαλιστική ενηµερότητα 
Ε.Τ.Α.Α.- Πούπης Ηλίας 

92396/∆Π/16.9.2015 31/12/2015 

21. Βεβαίωση µη οφειλής- Ασφαλιστική ενηµερότητα 
Ε.Τ.Α.Α.- ΜΟΡΦΑΣ – ΠΟΥΠΗΣ ως στελέχη της Α. 
ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ 

21936/25-09-2015 31/12/2015 

 
 
Μετά τον έλεγχο αυτών από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και αφού 

διαπιστώθηκε ότι είναι πλήρη, διαβιβάζονται για έλεγχο και έγκριση από την Οικονοµική Επιτροπή 
προκειµένου να: 

α). Εγκρίνει τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από την εταιρεία «Α. ΜΟΡΦΑΣ 
Α.Τ.Ε.» σχετικά µε τη δηµοπρασία για την κατασκευή του έργου: «Τοπικές επεµβάσεις για την 
απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου» 

β). ∆ώσει εντολή στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, να κοινοποιήσει το σχετικό πρακτικό της 
στον επόµενο κατά σειρά µειοδότη σύµφωνα µε τον πίνακα της φθίνουσας σειράς µειοδοσίας. 

 

Συνηµµένα  

Τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν. 
 
 
 
                                                                   Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών 
         Υποδοµών, Χωροταξίας & Πολεοδοµίας 
Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ. 
3. Φ. Εισηγήσεων Ο.Ε.       Ευάγγελος Λυρούδιας 
4. Φ. Σχετ. Έργου                ∆ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 
         
 
 


