ΑΔΑ: 7Δ6ΨΩΛΠ-ΔΜ9

Ελληνική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ Digitally
ΚΟΖΑΝΗΣ
signed by
INFORMATICS
INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY 23695
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ DEVELOPMEN
ΤΗΛ. 24613 50329
FAX
24610
Date: 2017.05.24 12:10:46
T AGENCY

EEST
Reason:
Location: Athens

Ελληνική

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
--------------------

Αριθµός απόφασης : 201 / 2017

Από το µε αριθµό 11/2017 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση ή µη του από 16.05.2017 Πρακτικού Ελέγχου
Κατάθεσης
∆ικαιολογητικών
της
Επιτροπής
∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για την
«Προµήθεια τσιµεντοπροϊόντων σκυροδέµατος ασφαλτικών για το
έτος 2017» προϋπολογισµού 44.999,97 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24%
και αριθµό µελέτης 44/2017.
Σήµερα την 22η Μαΐου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική Επιτροπή
(άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ. Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής,
ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ. 22507/18.05.2017 που
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 81/05.03.2017), βρέθηκαν παρόντα τα εννέα
(9) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Ιωαννίδης Παρασκευάς
4. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
5. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
6. Σιώµος Νικόλαος
7. Μαλούτας Λάζαρος
8. Καραπάτσιος Ευάγγελος
9. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παρακάτω 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης,
διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δηµοπρασιών σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία είναι της Οικονοµικής Επιτροπής.
Στο µε α.α. 1306/18.05.2017 υπηρεσιακό σηµείωµα της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης µε θέµα
η
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«Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια τσιµεντοπροϊόντων σκυροδέµατος
ασφαλτικών για το έτος 2017» αναφέρονται τα παρακάτω :
«…Σας αποστέλλουµε συνηµµένα το πρακτικό Ι του Συνοπτικού διαγωνισµού
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2017» της εν λόγω προµήθειας και τους φακέλους των συµµετεχόντων και
παρακαλούµε όπως προωθήσετε ως θέµα στην επόµενη Πρόσκληση Οικονοµικής
Επιτροπής:
1. Την έγκριση του Πρακτικού Ι του Συνοπτικού διαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2017».
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής
Αργυρόπουλος Νικόλαος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.….»
«….ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι
Αποσφράγιση προσφορών- Έλεγχος δικαιολογητικών
Στην Κοζάνη σήµερα την 16 Μαΐου 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 56/2017 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού προµηθειών
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2017», προϋπολογισµού 44.999,97 € µε ΦΠΑ, όπως ορίζεται στην µε αριθµ. πρωτ.
19397/2-5-2017 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 17PROC006131829 2017-05-03,
αποτελούµενη από τους:
1) Αργυρόπουλο Νικόλαο, Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
2) Καρακλάνη Αγνή, Π.Ε. Γεωπόνων, ως αναπληρωµατικό µέλος
3) Μπίζιου Χρυσούλα, Π.Ε. ∆ιοικητικού, ως αναπληρωµατικό µέλος
Η Ε. ∆. ∆. έλαβε υπόψη :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

το Ν.2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων»,
το Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις»,
τη Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της
σύναψης των συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων»,
το Ν. 2328/95 , άρθρο 15, «Ονοµαστικοποίηση µετοχών»,
το άρθρου 63 του Ν.4055/2012 «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», ο οποίος
τροποποιεί τον Ν.3886/2010,
το άρθρο 98 παρ.1β του νέου Συντάγµατος 2001, που αφορά στον έλεγχο συµβάσεων
µεγάλης οικονοµικής αξίας, στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το ∆ηµόσιο ή άλλο νοµικό
πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε το ∆ηµόσιο από την άποψη αυτή , όπως νόµος ορίζει,
η
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13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.
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το Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προµήθειες»,
το Ν.3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, παροχής
υπηρεσιών και δηµοσίων έργων»,
το Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3,
το Ν.3021/2002, «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες
διατάξεις»
το Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων»,
το Ν.3414/2005, «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 ‘’ Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων’’»,
το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α’) Συµβάσεις έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
την Π1/2622/2013-ΦΕΚ 3435/31.12.2013 Υ.Α. µε θέµα «Εξαίρεση από την ένταξη στο
Ε.Π.Π. µέχρι 31-12-2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα
επιχειρησιακά προγράµµατα».
Το Ν.4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»
Το Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
άλλες ∆ιατάξεις»
Το Ν. 4152/2013 (107 Α) Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013
Το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του
ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (…)».
Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων (…) και άλλες διατάξεις»
(άρθ. 9, παρ.4β). και το σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. µε αρ. πρωτ. 3699/10-092014 και θέµα «Εφαρµογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις
διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων.»
Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του
Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Την Υπουργική Απόφαση µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009 (ΦΕΚ 1757/Β/0909-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την µε αριθµ. 56 / 2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοζάνης για
την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών
και απευθείας ανάθεσης προµηθειών βάσει του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016
Την µε αριθµ. 135/ 2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοζάνης περί
έγκρισης της µελέτης και καθορισµού των όρων διακήρυξης.
Την µε αριθ. 69/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για δέσµευση και διάθεσης
πίστωσης (ΑΑΥ 557)»
Την Αναλυτική (αριθ. πρωτ. 19397/05-05-2017) διακήρυξη του ∆ηµάρχου Κοζάνης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος επικοινώνησε µε το Γραφείο Πρωτοκόλλου του
∆ήµου Κοζάνης, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν είχαν κατατεθεί προσφορές ταχυδροµικά.
η
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Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι ενδιαφερόµενοι
καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί
να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος
φάκελος κ.λ.π). Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισµένο φάκελο, φέροντας τις
ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 1. Συγκεκριµένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:
Α/
Α
1
2
3
4
5

Οικονοµικός φορέας
ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ, µε ΑΦΜ 099597974
BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ, µε ΑΦΜ 998305062
ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ, µε ΑΦΜ 094144093
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, µε ΑΦΜ 043797830
ΑΦΟΙ Π. ΒΟΥΡΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ, µε ΑΦΜ
094378230

Αριθµ. πρωτ.
φακέλου
21717/15-5-2017
21722/15-5-2017
21911/16-5-2017
21928/16-5-2017
21953/16-5-2017

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των
δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, µονογράφησαν δε
και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική
προσφορά, ανά φύλλο.
Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:
1. ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ,
Στο φάκελο του διαγωνιζοµένου βρέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
Κατέθεσαν ορθώς : Χ , ∆εν απαιτείται: - Παρατηρήσεις
Α/Α

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

η
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Α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016. από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους: α) συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη,
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα
συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες
ή
χρηµατοδότηση
της
τροµοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες
µορφές εµπορίας ανθρώπων.
Β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης
του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν
έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους
Ελληνική δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόµοια διαδικασία.
Γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είναι
ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ) τόσο οι ίδιοι όσο
και το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό και
ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
∆. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (ή
ισοδύναµης επαγγελµατικής οργάνωσης εάν
πρόκειται για αλλοδαπούς ή εγκατεστηµένους
την αλλοδαπή), µε το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό
επάγγελµά του.

η

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Ε.

5.

Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του
προσφέροντος ή του νοµικού προσώπου,
• Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη
εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή εάν
συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό
τους.
• Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού
προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά
συµµετοχής συµπεριλαµβάνονται:
Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ)
στα οποία δηµοσιεύθηκαν το ιδρυτικό
καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή
το τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό ή τα
αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.
Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το
πρωτοδικείο ή νόµιµα επικυρωµένο καθώς και
οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή
επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν
πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. Εάν η προσφορά
υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει
από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα
του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει
να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν
ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το
σκοπό αυτό.

η

ΝΑΙ
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ΣΤ. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν.
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
θα δηλώνονται:
(i) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της
επιχείρησης.

6.

7.

(ii) Εάν έχει επιβληθεί στο συµµετέχοντα η ποινή
του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αρµοδίου για θέµατα
καταπολέµησης ∆ιαφθοράς, καθώς και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων.
(iii) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του.
(iv) Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής και δεν έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές
(v) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης
πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
(vi) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για
180 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.

Για όλα τα προϊόντα: ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου
ότι τα υλικά που προσφέρει είναι σύµφωνα µε
τις Τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθµ
44/2017 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Για την ψυχρή άσφαλτο: Υπεύθυνη δήλωση ότι:

8.

 Το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το υλικό θα
διαθέτει ISO 9001 και οι συµµετέχοντες θα
καταθέσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
 Πιστοποιητικό από το γενικό χηµείο του κράτους
(τµήµα επικινδύνων ουσιών) ότι το προϊόν δεν
ταξινοµείται ως επικίνδυνο.

9.

Για κράσπεδα, πλάκες πεζοδροµίου και κυβόλιθους:
Το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το υλικό
θα διαθέτει ISO 9001 και οι συµµετέχοντες θα
καταθέσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

2. BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ
Στο φάκελο του διαγωνιζοµένου βρέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
η
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Κατέθεσαν ορθώς : Χ , ∆εν απαιτείται: - Παρατηρήσεις
Α/Α

1.

2.

3.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016. από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους: α) συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη,
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα
συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες
ή
χρηµατοδότηση
της
τροµοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες
µορφές εµπορίας ανθρώπων.
Β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης
του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν
έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους
Ελληνική δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόµοια διαδικασία.
Γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είναι
ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ) τόσο οι ίδιοι όσο
και το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό και
ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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∆. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (ή
ισοδύναµης επαγγελµατικής οργάνωσης εάν
πρόκειται για αλλοδαπούς ή εγκατεστηµένους
την αλλοδαπή), µε το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό
επάγγελµά του.
Ε. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του
προσφέροντος ή του νοµικού προσώπου,
• Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη
εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή εάν
συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό
τους.
• Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού
προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά
συµµετοχής συµπεριλαµβάνονται:
Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ)
στα οποία δηµοσιεύθηκαν το ιδρυτικό
καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή
το τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό ή τα
αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.
Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το
πρωτοδικείο ή νόµιµα επικυρωµένο καθώς και
οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή
επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν
πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. Εάν η προσφορά
υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει
από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα
του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει
να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν
ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το
σκοπό αυτό.

η

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΣΤ. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν.
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
θα δηλώνονται:
(i) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της
επιχείρησης.

6.

7.

(ii) Εάν έχει επιβληθεί στο συµµετέχοντα η ποινή
του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αρµοδίου για θέµατα
καταπολέµησης ∆ιαφθοράς, καθώς και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων
(iii) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του.
(iv) Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής και δεν έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές
(v) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης
πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
(vi) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για
180 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.

Για όλα τα προϊόντα: ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου
ότι τα υλικά που προσφέρει είναι σύµφωνα µε
τις Τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθµ
44/2017 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Για την ψυχρή άσφαλτο: Υπεύθυνη δήλωση ότι:

8.

9.

 Το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το υλικό θα
διαθέτει ISO 9001 και οι συµµετέχοντες θα
καταθέσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

 Πιστοποιητικό από το γενικό χηµείο του κράτους
(τµήµα επικινδύνων ουσιών) ότι το προϊόν δεν
ταξινοµείται ως επικίνδυνο.
Για κράσπεδα, πλάκες πεζοδροµίου και κυβόλιθους:
Το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το υλικό
θα διαθέτει ISO 9001 και οι συµµετέχοντες θα
καταθέσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

3. ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ
η
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Στο φάκελο του διαγωνιζοµένου βρέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
Κατέθεσαν ορθώς : Χ , ∆εν απαιτείται: - Παρατηρήσεις
Α/Α

1.

2.

3.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016. από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους: α) συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη,
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα
συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες
ή
χρηµατοδότηση
της
τροµοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες
µορφές εµπορίας ανθρώπων.
Β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης
του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν
έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους
Ελληνική δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόµοια διαδικασία.
Γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είναι
ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ) τόσο οι ίδιοι όσο
και το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό και
ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΛΛΙΠΗ
ΝΑΙ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 11 /22.05.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 11 από 22

∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΑ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ

Ελληνική

4.

5.

ΑΔΑ: 7Δ6ΨΩΛΠ-ΔΜ9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

∆. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (ή
ισοδύναµης επαγγελµατικής οργάνωσης εάν
πρόκειται για αλλοδαπούς ή εγκατεστηµένους
την αλλοδαπή), µε το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό
επάγγελµά του.
Ε. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του
προσφέροντος ή του νοµικού προσώπου,
• Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη
εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή εάν
συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό
τους.
• Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού
προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά
συµµετοχής συµπεριλαµβάνονται:
Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ)
στα οποία δηµοσιεύθηκαν το ιδρυτικό
καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή
το τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό ή τα
αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.
Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το
πρωτοδικείο ή νόµιµα επικυρωµένο καθώς και
οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή
επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν
πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. Εάν η προσφορά
υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει
από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα
του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει
να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν
ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το
σκοπό αυτό.

η

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Ελληνική

ΑΔΑ: 7Δ6ΨΩΛΠ-ΔΜ9
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ΣΤ. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν.
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
θα δηλώνονται:
(i) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της
επιχείρησης.

6.

7.

(ii) Εάν έχει επιβληθεί στο συµµετέχοντα η ποινή
του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αρµοδίου για θέµατα
καταπολέµησης ∆ιαφθοράς, καθώς και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων
(iii) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του.
(iv) Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής και δεν έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές
(v) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης
πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
(vi) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για
180 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.

Για όλα τα προϊόντα: ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου
ότι τα υλικά που προσφέρει είναι σύµφωνα µε
τις Τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθµ
44/2017 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Για την ψυχρή άσφαλτο: Υπεύθυνη δήλωση ότι:

8.

9.

 Το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το υλικό θα
διαθέτει ISO 9001 και οι συµµετέχοντες θα
καταθέσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

ΟΧΙ

 Πιστοποιητικό από το γενικό χηµείο του κράτους
(τµήµα επικινδύνων ουσιών) ότι το προϊόν δεν
ταξινοµείται ως επικίνδυνο.

ΝΑΙ

Για κράσπεδα, πλάκες πεζοδροµίου και κυβόλιθους:
Το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το υλικό
θα διαθέτει ISO 9001 και οι συµµετέχοντες θα
καταθέσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

ΝΑΙ

4. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Στο φάκελο του διαγωνιζοµένου βρέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
η
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∆ΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ISO 9001 ΤΟΥ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΨΥΧΡΗΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Ελληνική
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Κατέθεσαν ορθώς : Χ , ∆εν απαιτείται: - Παρατηρήσεις
Α/Α

1.

2.

3.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016. από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους: α) συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη,
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα
συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες
ή
χρηµατοδότηση
της
τροµοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες
µορφές εµπορίας ανθρώπων.
Β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης
του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν
έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους
Ελληνική δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από
παρόµοια διαδικασία.
Γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είναι
ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ) τόσο οι ίδιοι όσο
και το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό και
ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Ελληνική

4.

5.
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∆. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (ή
ισοδύναµης επαγγελµατικής οργάνωσης εάν
πρόκειται για αλλοδαπούς ή εγκατεστηµένους
την αλλοδαπή), µε το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό
επάγγελµά του.
Ε. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του
προσφέροντος ή του νοµικού προσώπου,
• Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη
εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή εάν
συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό
τους.
• Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού
προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά
συµµετοχής συµπεριλαµβάνονται:
Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ)
στα οποία δηµοσιεύθηκαν το ιδρυτικό
καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή
το τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό ή τα
αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.
Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το
πρωτοδικείο ή νόµιµα επικυρωµένο καθώς και
οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή
επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν
πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. Εάν η προσφορά
υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει
από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα
του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει
να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν
ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το
σκοπό αυτό.

η

ΝΑΙ

-

-
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∆ΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΕΓΓΡΑΦΟ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗ
ΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟ
Σ (π.χ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ)
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ΣΤ. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν.
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
θα δηλώνονται:
(i) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της
επιχείρησης.

6.

7.

(ii) Εάν έχει επιβληθεί στο συµµετέχοντα η ποινή
του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αρµοδίου για θέµατα
καταπολέµησης ∆ιαφθοράς, καθώς και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων
(iii) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του.
(iv) Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής και δεν έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές.
(v) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης
πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
(vi) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για
180 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.

Για όλα τα προϊόντα: ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου
ότι τα υλικά που προσφέρει είναι σύµφωνα µε
τις Τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθµ
44/2017 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Για την ψυχρή άσφαλτο: Υπεύθυνη δήλωση ότι:

8.

9.

 Το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το υλικό θα
διαθέτει ISO 9001 και οι συµµετέχοντες θα
καταθέσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

ΝΑΙ

 Πιστοποιητικό από το γενικό χηµείο του κράτους
(τµήµα επικινδύνων ουσιών) ότι το προϊόν δεν
ταξινοµείται ως επικίνδυνο.

ΝΑΙ

Για κράσπεδα, πλάκες πεζοδροµίου και κυβόλιθους:
Το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το υλικό
θα διαθέτει ISO 9001 και οι συµµετέχοντες θα
καταθέσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

ΝΑΙ

5. ΑΦΟΙ Π. ΒΟΥΡΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ
η
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Στο φάκελο του διαγωνιζοµένου βρέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
Κατέθεσαν ορθώς : Χ , ∆εν απαιτείται: - Παρατηρήσεις

Α/Α

1.

2.

3.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016. από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους: α) συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη,
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα
συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες
ή
χρηµατοδότηση
της
τροµοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες
µορφές εµπορίας ανθρώπων.
Β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης
του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν
έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους
Ελληνική δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόµοια διαδικασία.
Γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είναι
ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ) τόσο οι ίδιοι όσο
και το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό και
ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΛΛΙΠΗ
ΝΑΙ
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∆. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (ή
ισοδύναµης επαγγελµατικής οργάνωσης εάν
πρόκειται για αλλοδαπούς ή εγκατεστηµένους
την αλλοδαπή), µε το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό
επάγγελµά του.
Ε. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του
προσφέροντος ή του νοµικού προσώπου,
• Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη
εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή εάν
συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό
τους.
• Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού
προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά
συµµετοχής συµπεριλαµβάνονται:
Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ)
στα οποία δηµοσιεύθηκαν το ιδρυτικό
καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή
το τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό ή τα
αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.
Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το
πρωτοδικείο ή νόµιµα επικυρωµένο καθώς και
οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή
επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν
πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. Εάν η προσφορά
υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει
από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα
του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει
να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν
ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το
σκοπό αυτό.

η

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΣΤ. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν.
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
θα δηλώνονται:
(i) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της
επιχείρησης.

6.

7.

(ii) Εάν έχει επιβληθεί στο συµµετέχοντα η ποινή
του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αρµοδίου για θέµατα
καταπολέµησης ∆ιαφθοράς, καθώς και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων
(iii) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του.
(iv) Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής και δεν έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές.
(v) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης
πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
(vi) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για
180 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.

Για όλα τα προϊόντα: ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου
ότι τα υλικά που προσφέρει είναι σύµφωνα µε τις
Τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθµ 44/2017
µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Για την ψυχρή άσφαλτο: Υπεύθυνη δήλωση ότι:

8.

 Το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το υλικό θα
διαθέτει ISO 9001 και οι συµµετέχοντες θα
καταθέσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
 Πιστοποιητικό από το γενικό χηµείο του κράτους
(τµήµα επικινδύνων ουσιών) ότι το προϊόν δεν
ταξινοµείται ως επικίνδυνο.

9.

Για κράσπεδα, πλάκες πεζοδροµίου και κυβόλιθους:
Το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το υλικό
θα διαθέτει ISO 9001 και οι συµµετέχοντες θα
καταθέσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

η

-

-
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Κατά την πρώτη φάση, του ελέγχου του φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» και «Τεχνική
προσφορά» επιτροπή διαγωνισµού διαπίστωσε:
1.Για τον Συµµετέχοντα: ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ,
Σύµφωνα µε το άρθ. 3 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης τα δικαιολογητικά συµµετοχής κατατέθηκαν
ορθώς.
2. Για τον συµµετέχοντα: BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ
Σύµφωνα µε το άρθ. 3 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης τα δικαιολογητικά συµµετοχής κατατέθηκαν
ορθώς.
3. Για τον συµµετέχοντα: ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ
α) Σύµφωνα µε το αρθ. 3, παρ 1.1, στοιχείο Γ της διακήρυξης, δεν έχουν κατατεθεί
πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είναι ενήµεροι οι ίδιοι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ).
β) Σύµφωνα µε το αρθ. 3, παρ 1.2, στοιχείο 2 για την ψυχρή άσφαλτο, δεν κατατέθηκε
πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι, το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει το υλικό,
διαθέτει ISO 9001.
∆εν κατατέθηκαν τα εν λόγω δικαιολογητικά.
Μη ορθή κατάθεση προσφοράς.
Ως εκ τούτου ο οικονοµικός φορέας «ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ» αποκλείεται από τη συνέχεια του
∆ιαγωνισµού.
4. Για τον συµµετέχοντα: ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Σύµφωνα µε το αρθ. 3, παρ 1.1, στοιχείο Ε της διακήρυξης, δεν κατατέθηκαν αποδεικτικά
έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος.
∆εν κατατέθηκαν τα εν λόγω δικαιολογητικά.
Μη ορθή κατάθεση προσφοράς.
Ως εκ τούτου ο οικονοµικός φορέας «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ» αποκλείεται από τη
συνέχεια του ∆ιαγωνισµού.
5. Για τον συµµετέχοντα: ΑΦΟΙ Π. ΒΟΥΡΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ
α) Σύµφωνα µε το αρθ. 3, παρ 1.1, στοιχείο Γ της διακήρυξης, δεν έχουν κατατεθεί
πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είναι ενήµεροι οι ίδιοι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ).
β) ∆εν προκύπτει για ποια υλικά ο οικονοµικός φορές συµµετέχει στο διαγωνισµό και ως εκ
τούτου η επιτροπή δεν µπορεί να γνωρίζει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ISO που θα έπρεπε να
κατατεθούν.
γ) Από το πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κοζάνης προκύπτει ότι θα µπορούσε να συµµετέχει
για «Παραγωγή και διάθεση έτοιµου σκυροδέµατος, οικοδοµικών υλικών και λατοµικών
προϊόντων». Σύµφωνα µε το αρθ. 3, παρ 1.2, δεν κατατέθηκε κανένα πιστοποιητικό, από το
οποίο να προκύπτει ότι, το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει τα ανωτέρω υλικά, διαθέτει ISO
9001.
η
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∆εν κατατέθηκαν τα εν λόγω δικαιολογητικά.
Μη ορθή κατάθεση προσφοράς.
Ως εκ τούτου ο οικονοµικός φορέας «ΑΦΟΙ Π. ΒΟΥΡΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ»
αποκλείεται από τη συνέχεια του ∆ιαγωνισµού.
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και:
1. την υπ’ αριθ. 19397/02-05-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ’ αριθ. 557 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5. τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση
στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης,
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή:
1. Την απόρριψη των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόµενοι για τους λόγους
που αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω στο παρόν πρακτικό:
Α/Α
1
2
3

Οικονοµικός φορέας
ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΦΟΙ Π. ΒΟΥΡΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ

2. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόµενοι, καθώς είναι
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει
από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό:
Α/Α
1
2

Οικονοµικός φορέας
ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ
BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ

3. Την έγκριση του Πρακτικού Ι του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού προµηθειών µε τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2017».
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Αργυρόπουλο Νικόλαο, Τ.Ε. Μηχ/γων Μηχανικών, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
2) Καρακλάνη Αγνή, Π.Ε. Γεωπόνων, ως αναπληρωµατικό µέλος
3) Μπίζιου Χρυσούλα, Π.Ε. ∆ιοικητικού, ως αναπληρωµατικό µέλος…..»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε την έγκριση του από 16.05.2017
Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των ∆ικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισµού, του
άρθρου 117 του ν.4412/2016 για την «Προµήθεια τσιµεντοπροϊόντων σκυροδέµατος
ασφαλτικών για το έτος 2017» προϋπολογισµού 44.999,97 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και
αριθµό µελέτης 44/2017, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση,
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
η
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1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/ 08.08.2016)
3. Τη µε αριθµό 44/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης,
προϋπολογισµού 44.999,97 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24%
4. Το από 16.05.2017 Πρακτικό ∆ιαγωνισµού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών
5. Το µε α.α. 1306/18.05.2017 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών
6. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το αποτέλεσµα του από 16.05.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των
∆ικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισµού, του άρθρου 117 του ν.4412/2016 για την
«Προµήθεια τσιµεντοπροϊόντων σκυροδέµατος ασφαλτικών για το έτος 2017»
προϋπολογισµού 44.999,97 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 44/2017, για
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 201 / 2017
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Σιώµος Νικόλαος
Μαλούτας Λάζαρος
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Γκουτζηκώστας Γεώργιος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 22 Μαΐου 2017
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2017.05.24 11:16:02 EEST

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
η
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