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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Έργο: «Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων της Προστατευόµενης
Περιοχής Καρπάθου –Σαρίας»

Σήµερα, 10 Απριλίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
του ∆ήµου Καρπάθου στα Πηγάδια Καρπάθου, µετά την αποσφράγιση των
προσφορών και τη σύνταξη του πρακτικού παραλαβής και αποσφράγισης, συνήλθε η
Επιτροπή του Έργου «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ», προκειµένου να ελέγξει την ορθότητα
και πληρότητα των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής που έχουν υποβληθεί και της
Εγγυήσεως Συµµετοχής.
Η Επιτροπή του Έργου «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» αποτελείται σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. 14/30-3-2012 Απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης από τους:
1. Πυλαρά Αδαµαντία
2. Πακάκη Βικτωρία
3. Πύργου Φούλα

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου δικαιολογητικών καταγράφονται στον παρακάτω
πίνακα.
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ένωση
Εταιρειών
(ΝCC ΕΠΕ,
Πλήρης Φάκελος σύµφωνα µε τους όρους, τις προδιαγραφές
ΒΙΟΤΟΠΙΑ,
και τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης
ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ)
1) Για το τµήµα 7.2.2.1 (∆ικαιολογητικά) οι Ευάγγελος Παππάς και Ευανθία
Αλεξανδροπούλου θα πρέπει (εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή
του παρόντος εγγράφου) να προσκοµίσουν Συµβάσεις - Βεβαιώσεις
απόδειξης της επαγγελµατικής τους εµπειρίας.
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2) Για το τµήµα 7.2.2.2 (Ελάχιστα απαιτούµενα τεχνικά προσόντα) ο
Συντονιστής / Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει (εντός 5 εργάσιµων ηµερών από
την παραλαβή του παρόντος εγγράφου) να προσκοµίσει Τίτλους Σπουδών
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζει η Προκήρυξη για τα απαιτούµενα
προσόντα του Συντονιστή / Υπεύθυνου Έργου.
3) Για το τµήµα 7.3.1 (∆ικαιολογητικά για Νοµικά Πρόσωπα) θα πρέπει (εντός 5
εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του παρόντος εγγράφου) να
προσκοµισθούν :
•

το Ιδιωτικό Συµφωνητικό Σύστασης Οµόρρυθµης Εταιρείας µε την επωνυµία
«ΚΑΡΑΜΑΝΛΙ∆ΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.» θεωρηµένο από το αρµόδιο
Πρωτοδικείο και

•

το Πιστοποιητικό µη τροποποίησης καταστατικού για την Οµόρρυθµη
Εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΡΑΜΑΝΛΙ∆ΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.» θεωρηµένο
από το αρµόδιο Πρωτοδικείο.

4) Ζητείται να διευκρινιστεί ο ρόλος της Ευανθίας Αλεξανδροπούλου ως µέλος
Οµάδας Συντονισµού της ένωσης «NCC ΕΠΕ – ΒΙΟΤΟΠΙΑ – ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ»
καθώς έχει οριστεί από πλευράς σας ως Συντονιστής της Ένωσης ο Ευάγγελος
Παππάς.
προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών.
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται σε τρία αντίτυπα από τα µέλη της Επιτροπής του
Έργου «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ».

Τα µέλη της Επιτροπής
Πυλαρά Αδαµαντία

Πακάκη Βικτωρία
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Πύργου Φούλα

