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ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
-------------------Αριθμός απόφασης : 12 / 2020

Από το με αριθμό 1/2020 πρακτικό συνεδρίασης
Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Θέμα: Έγκριση ή μη του από 08.01.2020 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των
Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και κατακύρωση, για την «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού
Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 439.598,60 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό
μελέτης 49/2018.
Σήμερα την 21η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13 :30, η Οικονομική Επιτροπή
(άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό
Κατάστημα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής,
ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 1288/17.01.2020 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
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω) και
Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), βρέθηκαν παρόντα τα εννέα
(9) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος
2. Κυριακίδης Κων/νος
3. Φλώρος Μάρκος
4. Βεντούλη Σουλτάνα
5. Κυτίδης Κων/νος
6. Βαλαής Γεώργιος
7.Κουζιάκης Χαρίσιος
8. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
9. Γκούμας Βασίλειος

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 Διοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παραπάνω 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. θ του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/τ. Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ
134/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με την παρ. 9 περ. α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019
(ΦΕΚ 139/τ.Α΄) αναφέρεται ότι η αρμοδιότητα κατάρτισης των όρων, σύνταξης των
διακηρύξεων, διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών,
για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και η συγκρότηση των ειδικών
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επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,
υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους, είναι της Οικονομικής Επιτροπής.
Στο με α.α. 77/10.01.2020 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης με
θέμα «Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», αναφέρονται τα παρακάτω :
Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πρακτικό ΙΙΙ, Έλεγχος Δικαιολογητικών – Κατακύρωση
αποτελέσματος του Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».
Παρακαλούμε όπως προωθήσετε το Πρακτικό ΙΙΙ στην Οικονομική Επιτροπή και
να εισηγηθείτε:
1. Την έγκριση του Πρακτικού
αποτελέσματος του Διαγωνισμού

ΙΙΙ

Έλεγχος

Δικαιολογητικών

–

Κατακύρωση

2. Την οριστική κατακύρωση του Ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού γενικών υπηρεσιών με
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».
Για το τμήμα 1 - Ημιφορτηγό 4Χ4 τον υπ΄ αριθ. 66166 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον
οικονομικό φορέα «ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», με ΑΦΜ 999564623 και προσφερόμενο ποσό
χωρίς ΦΠΑ 92.000,00 €, Φ.Π.Α. 24% 22.080,00 € και σύνολο με ΦΠΑ 114.080,00 €
δεδομένου ότι η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά είδος.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοπάλη Θεοδώρα
MSc Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε....»
«….Πρακτικό IΙΙ
Έλεγχος Δικαιολογητικών – Κατακύρωση αποτελέσματος
ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Κοζάνη σήμερα την 08/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 425/2018 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων
δικαιολογητικών και εγγράφων κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» η οποία έλαβε (α)
Για το τμήμα 1 - Ημιφορτηγό 4Χ4 τον υπ΄ αριθ. 66166 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (β) Για το
τμήμα 2 - Διαμορφωτής γαιών τον υπ΄ αριθ. 66174 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:
19PROC004525120 2018-02-26, αποτελούμενη από τους:
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1) Τοπάλη Θεοδώρα, κλάδου Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2) Τρικοιλίδου Ελένη, κλάδου Π.Ε Περιβαλλοντολόγων, ως μέλος
3) Φτάκα Βάια, κλάδου Τ.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, ως μέλος
Η Ε. Δ. Δ. έλαβε υπόψη :
1. του Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων»,
2. του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις»,
3. της Οδηγίας 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»,
4. του Ν. 2328/95 , άρθρο 15, «Ονομαστικοποίηση μετοχών»,
5. του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», ο οποίος
τροποποιεί τον Ν.3886/2010,
6. του άρθρου 98 παρ.1β του νέου Συντάγματος 2001, που αφορά στον έλεγχο συμβάσεων
μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό
πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή , όπως νόμος ορίζει,
7. του Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες»,
8. του Ν.3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής
υπηρεσιών και δημοσίων έργων»
9. του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3
10. του Ν.3021/2002, «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες
διατάξεις»
11. του Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
12. του Ν.3414/2005, «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 ‘’ Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δημοσίων
συμβάσεων’’»
13. του 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),
14. η 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».
15. Του Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
16. Του Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις»
17. Του Ν. 4152/2013 (107 Α) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013
18. Τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν.
4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (…)».
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19. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Του Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων (…) και άλλες διατάξεις»
(άρθ. 9, παρ.4β). και το σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.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.»
21. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του
Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
22. Της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009
1757/Β/09-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(ΦΕΚ

23. Την με αριθμ. 425/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 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
24. Την υπ’ αριθµ. 49/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος
25. Την υπ’ αριθµ. 200/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΜΦΩΛΠ-50Ε) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για
έγκριση της µελέτης αρ. 49/2018 της ∆/νσης Περιβάλλοντος, και καθορισµού του τρόπου
εκτέλεσης
26. Την µε αριθµ. 334/2018 (ΑΔΑ: 68ΩΖΩΛΠ-ΥΙΣ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Κοζάνης για τον καθορισµό των όρων της διακήρυξης και το κριτήριο κατακύρωσης
27. Την µε αριθµ. πρωτ. 5230/20-02-2019 Αναλυτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου Κοζάνης
(ΑΔΑΜ: 19PROC004525120 2019-02-26).
28. Την µε αριθµ. πρωτ.
Πρακτικού Ι.

372/2019 απόφαση οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης του

29. Την µε αριθµ. 431/2019 ΑΔΑ Ψ3ΑΖΩΛΠ-ΩΔΣ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
∆ήµου Κοζάνης περί έγκρισης τουι ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών – Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών.
30. Την από 16 Δεκεμβρίου 2019 ηλεκτρονική πρόσκληση (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) κατάθεσης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο.
31. Την από 27 Δεκεμβρίου 2019 ηλεκτρονική κατάθεση (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) των δικαιολογητικών
κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ A.E.B.E. και την υπ’ αριθμ.
Πρωτοκόλλου: 40443/27.12.2019 κατάθεση των εντύπων δικαιολογητικών στην επιτροπή
διεξαγωγής διαγωνισμού
Με το υπ’ αριθ. ΙΙ πρακτικό, ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινών αναδόχων, η Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη ως προσωρινό Ανάδοχο,
της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»:
(α) Για το τμήμα 1 - Ημιφορτηγό 4Χ4 τον υπ΄ αριθ. 66166 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον
οικονομικό φορέα «ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», με ΑΦΜ 999564623 και προσφερόμενο ποσό
χωρίς ΦΠΑ 92.000,00 €, Φ.Π.Α. 24% 22.080,00 € και σύνολο με ΦΠΑ 114.080,00 €
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δεδομένου ότι η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά είδος.
(β) Για το τμήμα 2 - Διαμορφωτής γαιών τον υπ΄ αριθ. 66174 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
Δεν κατατέθηκε καμία προσφορά
Με την υπ΄αριθ. 431/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο, μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» της ανωτέρω
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του Ν.
4412/2016.
Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον
προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων
.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.
Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον
προσωρινό Ανάδοχο την 16 Δεκεμβρίου 2019. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά
το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. Επίσης, κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου,
φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος
παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας.
Α/Α
1

Οικονομικός φορέας
«ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ A.E.B.E.»

Αριθ. πρωτ. φυσικού φακέλου
40443/27.12.2019

Συνεπώς, η κατάθεση του ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.
Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών
κατακύρωσης καθώς και στην αποσφράγιση του φυσικού φακέλου και σε μονογραφή των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα
ακόλουθα:
1. ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ A.E.B.E.
Στο φάκελο του διαγωνιζομένου (ηλεκτρονικό και έντυπο)
δικαιολογητικά :
Κατέθεσαν ορθώς : ΝΑΙ , Δεν απαιτείται: - Παρατηρήσεις

Α/Α

βρέθηκαν
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Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου,
όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από
το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και
στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Για την παράγραφο 2.2.3.2, πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,
καθώς και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή
του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Για την παράγραφο 2.2.3.2γ ότι
οι αναθέτουσες αρχές
δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας
δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 73: [...] γ) για την περίπτωση γ' της παραγράφου 2
του άρθρου 73, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή
αίτησης συμμετοχής. (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως
συμπληρώθηκε από την παρ.Α2 του άρθρου 39 του
Ν.4488/2017). Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΕΣ-3341302017/10001 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ και
για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, επί του παρόντος
έχει εφαρμογή η παρ. 2 του άρθρ. 80 του Ν.4412/2016 και
αντικαθίσταται το πιστοποιητικό με ένορκη βεβαίωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η /21.01.2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 6 από 10

ΔΙΚΑΙ
ΟΛΟΓ
ΗΤΙΚΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ

Ελληνική

Α/Α

4.

5.

6.

7.

ΑΔΑ: 9ΧΒΗΩΛΠ-9ΓΧ

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

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την παράγραφο 2.2.3.4 β:
(α) τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι
δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από
το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.
(β) Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί
υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα,
(γ) το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο
λόγοι αποκλεισμού.
Για την παράγραφο 2.2.3.9 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος
οικονομικού
φορέα
ενώπιον
αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα
με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη
καταλληλότητας
για
την
άσκηση
επαγγελματικής
δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού
μητρώου
του
Παραρτήματος
XI
του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελμά τους.
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Για την περίπτωση Β.6 απόδειξη της νόμιμης σύστασης και
εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία
διενέργειας
του
διαγωνισμού
(νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα
με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 5230/20-02-2019 Αναλυτική διακήρυξη του Δηµάρχου Κοζάνης και
2. τα κατατεθέντα δικαιολογητικά,
Εισηγείται προς την Οικονομική επιτροπή:
1) Την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ του Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» και
2) Την οριστική κατακύρωση του Ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού γενικών υπηρεσιών με
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»
3) Για το τμήμα 1 - Ημιφορτηγό 4Χ4 τον υπ΄ αριθ. 66166 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον
οικονομικό φορέα «ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», με ΑΦΜ 999564623 και προσφερόμενο ποσό
χωρίς ΦΠΑ 92.000,00 €, Φ.Π.Α. 24% 22.080,00 € και σύνολο με ΦΠΑ 114.080,00 €
δεδομένου ότι η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά είδος.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Τοπάλη Θεοδώρα, κλάδου Τ.Ε Μηχανολόγων Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2) Τρικοιλίδου Ελένη, κλάδου Π.Ε Περιβαλλοντολόγων, ως μέλος
3) Φτάκα Βάγια, κλάδου Τ.Ε Τοπογράφων Μηχανικών, ως μέλος…»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε την έγκριση του από 08.01.2020
Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για την «Προμήθεια
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Μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 439.598,60 ευρώ μαζί με
ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 49/2018, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ
87/ τ. Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019
(ΦΕΚ 134/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε με την παρ. 9 περ. α του άρθρου 10 του Ν.
4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄)
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 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 49/2018 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης,
προϋπολογισμού 439.598,60 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%
4. Τη με αριθμό 200/2018 απόφαση του Δήμου Συμβουλίου «περί έγκρισης μελέτης»
5. Τη με αριθμό 334/2018 απόφαση (ΑΔΑ:68ΩΖΩΛΠ-ΥΙΣ) της Οικονομικής
Επιτροπής «περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης και καθορισμού όρων διακήρυξης»
6. Το από 08.01.2020 Πρακτικό ΙΙΙ Διαγωνισμού της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών
7. Το με α.α. 77/10.01.2020 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών
8. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το αποτέλεσμα του από 08.01.2020 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των
Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του
άρθρου 116 σε συνδυασμό των άρθρων 26 & 27 του ν. 4412/2016 και κατακύρωση, του
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Πλατφόρμα «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» www.promitheus.gov.gr
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Μηχανολογικού
εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 439.598,60 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και
αριθμό μελέτης 49/2018, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.
Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του άρθρου 116
σε συνδυασμό των άρθρων 26 & 27 του ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου για
την «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού
439.598,60 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 49/2018, στον παρακάτω ένα
(1) ανάδοχο. Ήτοι:


Α/Α
1

«ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ A.E.B.E.»
(ΑΦΜ : 999564623)

ΟΜΑΔΑ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 4Χ4 (ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 4)

ΣΥΝΟΛΟ
92.000,00

ΦΠΑ 24%

22.080,00

Γενικό Σύνολο

114.080,00
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Ελληνική

ΑΔΑ: 9ΧΒΗΩΛΠ-9ΓΧ

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

Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).
Δ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 12 / 2020
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Μαλούτας Λάζαρος
Δήμαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Κυριακίδης Κων/νος
Φλώρος Μάρκος
Βεντούλη Σουλτάνα
Κυτίδης Κων/νος
Βαλαής Γεώργιος
Κουζιάκης Χαρίσιος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Γκούμας Βασίλειος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α
Κοζάνη, 21 Ιανουαρίου 2020
Ο Γραμματέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2020.01.31 18:33:11 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
με βαθμό Α΄
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