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Αριθµός απόφασης : 8 / 2021

Από το µε αριθµό 1/2021 πρακτικό συνεδρίασης

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

Θέµα: Έγκριση ή µη του από 08.01.2021 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των
Δικαιολογητικών του προσωρινού µειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισµού
και
κατακύρωση,
για
την
«Επισκευή
και
συντήρηση
υπερκατασκευών οχηµάτων Δήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού 70.000,00 ευρώ
µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 184/2020.
Σήµερα την 25η Ιανουαρίου 2021, ηµέρα Δευτέρα και από ώρα 13:00 έως 14:00, η
Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διά
περιφοράς, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ µε
αριθµό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της µε αριθµό εγκ.
426 µε αριθµ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
1348/21.01.2021 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στα µέλη
της, σύµφωνα µε την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου 167
του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης– Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010).
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΔΣ
494/2019,
ΑΔΑ:Ω1ΤΤΩΛΠ-82Ω)
και
Απόφαση
Δηµάρχου
1462/2019,
ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), δήλωσαν παρόντες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (µε e-mail)
και 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.
Το µέλος κ. Χαρίσιος Κουζιάκης στο από 25.01.2021 e-mail του αναφέρει τα παρακάτω:
«…Σχετικά µε τα θέµατα της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Κοζάνης στις 25-012021 δηλώνω τα παρακάτω τα οποία επιθυµώ να καταγραφούν στα πρακτικά και σε όλες
τις αποφάσεις:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η /25.01.2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 1 από 13

Ελληνική

ΑΔΑ: ΡΙ0ΙΩΛΠ-ΛΡΖ

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

Σε συνέχεια των επιστολών που έχει αποστείλει η Δηµοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος Να
Ζεις» µε αρ. πρωτ. Δήµου Κοζάνης 35125/18-11-2020 και 36813/4-12-2020 δηλώνω
ότι διαφωνώ µε τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής
«δια Περιφοράς» αφού έτσι καταστρατηγείται η δηµοκρατική λειτουργία των θεσµικών
οργάνων και ζητώ για όσο διάστηµα διαρκούν οι ειδικές ρυθµίσεις λόγω covid-19 οι
συνεδριάσεις να διεξάγονται µε τηλεδιάσκεψη….»
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
Στο µε α.α. 4535/18.12.2020 υπηρεσιακό /ενηµερωτικό σηµείωµα της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών του Δήµου Κοζάνης µε
θέµα : «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης», αναφέρονται τα
παρακάτω :
«…Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ Αξιολόγησης Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης για το Συνοπτικό Διαγωνισµό µε τίτλο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (µε αρ. πρωτ. Αναλυτικής
Διακήρυξης 36598/3-12-2020).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Καστανάρας Μιχαήλ …. »

«…..ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Στην Κοζάνη σήµερα την 8 Ιανουαρίου 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δηµοτικό Κατάστηµα, µετά από πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1
του Ν.4412/2016, που συστάθηκε µε την υπ αριθµ. 489/2020 Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του Δήµου Κοζάνης, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισµού για «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» και αναρτήθηκε στο
Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δηµοσίων
Συµβάσεων,
λαµβάνοντας
ΑΔΑΜ:
20PROC007769320 2020-12-03, αποτελούµενη από τους:
1) Καστανάρα Μιχαήλ, κλάδου Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2) Γκουργκούτα Εµµανουήλ, κλάδου Δ.Ε Διοικητικών, ως µέλος
3) Βαρδάκα Ελισάβετ, κλάδου Τ.Ε Διοικητικών, 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»,
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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 (…)».
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
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Εθνικού

Συστήµατος

Ηλεκτρονικών
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22. Της

Υπουργικής Απόφασης µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009
1757/Β/09-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(ΦΕΚ

23. Την υπ’ αριθµ. 184/2020 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος
24. Την µε αριθµ. 489/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση της µε αριθµό

184/2020 µελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισµού όρων διακήρυξης και
Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµών (Ε.Δ.Δ.), για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ»
προϋπολογισµού 70.000,01 € µαζί µε ΦΠΑ 24%.
25. Την µε αριθµ. πρωτ. 36599/3-12-2020 Περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου Κοζάνης.
26. Την µε αριθµ. πρωτ. 36598/3-12-2020 Αναλυτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου Κοζάνης.
27. Το από 16 Δεκεµβρίου 2020 Πρακτικό Ι Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συµµετοχής και

Τεχνικών προσφορών
28. Την υπ αριθµ. Πρωτ. 38030/17-12-2020 Ειδική πρόσκληση αποσφράγισης οικονοµικών

προσφορών
29. Το από 18 Δεκεµβρίου 2020 Πρακτικό ΙΙ Αξιολόγησης Οικονοµικών προσφορών
30. Την µε αριθµ. 588/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση των παραπάνω

Πρακτικών Ι και ΙΙ (ΑΔΑ: 6ΓΟΤΩΛΠ-ΕΤΣ)
31. Την

υπ αριθµ.
κατακύρωσης

Πρωτ.

39062/30-12-2020

πρόσκληση

υποβολής

δικαιολογητικών

32. Την την υπ’ αριθµ. Πρωτοκόλλου: 297/ 8.1.2021 κατάθεση των εντύπων δικαιολογητικών

στην επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον
προσωρινό ανάδοχο ΧΑΤΖΗΔΑΜΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ.
33. Την την υπ’ αριθµ. Πρωτοκόλλου: 276/ 8.1.2021 κατάθεση των εντύπων δικαιολογητικών

στην επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον
προσωρινό ανάδοχο ΜΑΝΩΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟ.
Σε συνέχεια της υπ αριθµ. 588/2020 Απόφασης, απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο,
πρόσκληση µε την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, 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.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του εµπρόθεσµα
κατατεθειµένου φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Δικαιολογητικών κατακύρωσης και η αποσφράγισή
τους ήταν σύµφωνα µε την πρόσκληση η 10/1/2021 .
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, οι κάτωθι οικονοµικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του Δήµου,
λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν
σφραγισµένοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:
Α/Α

Οικονοµικός Φορέας

Αριθµός Πρωτοκόλλου
κατάθεσης
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ΧΑΤΖΗΔΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

297/8-1-2021
276/8-1-2021

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχοµένου του φακέλου των
Δικαιολογητικών κατακύρωσης που είχαν υποβάλει οι συµµετέχοντες.

1

Α/Α

2.

ΧΑΤΖΗΔΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αριστοτέλους 16, Κοζάνη – Τ. Κ. 50131
ΑΦΜ 100590569 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Τηλ: 2461034219, fax: 2461034219
E-MAIL: hatzidamos@gmail.com
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΧΑΤΖΗΔΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΑΙ /
ΟΧΙ
Για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, ΝΑΙ
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 τα
νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου
είναι οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
Για την παράγραφο 2.2.2.2 (α) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ΝΑΙ
ενηµερότητας 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.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η /25.01.2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 5 από 13

ΠΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

Ελληνική

Α/Α

3.

4.

5.

6.

7.

ΑΔΑ: ΡΙ0ΙΩΛΠ-ΛΡΖ

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

ΝΑΙ /
ΟΧΙ
Για την παράγραφο 2.2.2.2 (γ) ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος ΝΑΙ
του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα
αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
Για την παράγραφο 2.2.2.3 πιστοποιητικό φορολογικής ΝΑΙ
ενηµερότητας που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου
κράτους - µέλους ή χώρας.
Για την παράγραφο 2.2.2.4 (β) πιστοποιητικά ότι δεν τελεί υπό ΝΑΙ
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση
προκύπτουσα
από
παρόµοια
διαδικασία,
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη ΝΑΙ
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
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο
λόγοι αποκλεισµού.
Για την παράγραφο 2.2.2.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ΝΑΙ
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
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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ΗΣΕΙΣ

Ελληνική

Α/Α

8.

2

Α/Α

ΑΔΑ: ΡΙ0ΙΩΛΠ-ΛΡΖ

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

ΝΑΙ /
ΟΧΙ
Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη ΝΑΙ
καταλληλόλητας 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.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΙΠΕ Κασλά ΚΟΖΑΝΗ Τ.Κ. 50132
ΑΦΜ 078832443 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Τηλ: 2461030032, fax: 2461030032
E-MAIL: manolasant77@gmail.com
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΑΙ / ΠΡΑΤΗ
ΟΧΙ ΡΗΣΕΙΣ
Για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασµα του σχετικού ΝΑΙ
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
9.
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 τα νοµικά
πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι
οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
Για την παράγραφο 2.2.2.2 (α) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ΝΑΙ
ενηµερότητας που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, καθώς και υπεύθυνη
δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά µε τους
1.
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.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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ΑΔΑ: ΡΙ0ΙΩΛΠ-ΛΡΖ

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

ΝΑΙ / ΠΡΑΤΗ
ΟΧΙ ΡΗΣΕΙΣ
Για την παράγραφο 2.2.2.2 (γ) ότι δεν έχουν επιβληθεί σε ΝΑΙ
βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο
(2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις
(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
Για την παράγραφο 2.2.2.3 πιστοποιητικό φορολογικής ΝΑΙ
ενηµερότητας που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας.
Για την παράγραφο 2.2.2.4 (β) πιστοποιητικά ότι δεν τελεί ΝΑΙ
υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις
νόµου.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 ΝΑΙ
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 συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισµού.
Για την παράγραφο 2.2.2.8 υπεύθυνη δήλωση του ΝΑΙ
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
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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ΝΑΙ / ΠΡΑΤΗ
ΟΧΙ ΡΗΣΕΙΣ
Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. ΝΑΙ
(απόδειξη καταλληλόλητας 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.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ακολούθως η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τη συµµόρφωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
µε τις απαιτήσεις της Διακήρυξης αποφασίζει:
Αποδέχεται τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης των οικονοµικών φορέων – προσωρινών αναδόχων
και ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ προς την Οικονοµική Επιτροπή:
1) την Αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον προσωρινό
ανάδοχο:
Α/Α

Οικονοµικός Φορέας

1
2

ΧΑΤΖΗΔΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αριθµός Πρωτοκόλλου
κατάθεσης
297/8-1-2021
276/8-1-2021

2) την οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του συνοπτικού διαγωνισµού για την
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ OXHMATΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ» στον οικονοµικό φορέα (ΟΜΑΔΕΣ ανά µειοδότη) :
ΧΑΤΖΗΔΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αριστοτέλους 16, Κοζάνη – Τ. Κ. 50131
ΑΦΜ 100590569 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Τηλ: 2461034219, fax: 2461034219
E-MAIL: hatzidamos@gmail.com
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΧΑΤΖΗΔΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

Α/Α ΟΜΑΔΑ

5

ΠΡ/ΜΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

8.064,52

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΣΤΟΝ
ΠΙΝΑΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
5%
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΦΠΑ

ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΙΠΕ Κασλά ΚΟΖΑΝΗ Τ.Κ. 50132
ΑΦΜ 078832443 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Τηλ: 2461030032, fax: 2461030032
E-MAIL: manolasant77@gmail.com
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2

Α/Α ΟΜΑΔΑ

1

2

3
4

8.064,52 €
1.935,48 €
10.000,00 € µε ποσοστό έκπτωσης 5% επί
των ενδεικτικών τιµών το οποίο θα
εφαρµόζεται σε κάθε τιµολόγηση

ΠΡ/ΜΟΣ
(χωρίς
ΦΠΑ)

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦOΡΩΝ ΤΥΠΟΥ
ΜΥΛΟΥ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦOΡΩΝ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΕΣΑΣ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ύδατος & λυµάτων)
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΦΠΑ

12.096,77

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΣΤΟΝ
ΠΙΝΑΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ
ΤΙΜΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
10%

8.064,52

10%

8.064,52

10%

20.161,29

10%

48.387,10 €
11.612,90 €
60.000,00 € µε ποσοστό έκπτωσης 10% επί
των ενδεικτικών τιµών το οποίο θα
εφαρµόζεται σε κάθε τιµολόγηση

Διαβιβάζει το παρόν Πρακτικό στην Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Κοζάνης για την λήψη
απόφασης σχετικής µε την κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής:

Πρόεδρος
Καστανάρας Μιχαήλ
Π.Ε. Μηχανολόγων
Μηχανικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μέλος
Γκουργκούτας Εµµανουήλ
Δ.Ε. Διοικητικού

Μέλος
Βαρδάκα Ελισάβετ
Τ.Ε Διοικητικών.... »
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Ύστερα από όλα τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε την έγκριση του από 08.01.2021
Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού µειοδότη της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµού και κατακύρωση, για την «Επισκευή και συντήρηση
υπερκατασκευών οχηµάτων Δήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού 70.000,00 ευρώ µαζί µε
ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 184/2020, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση και 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 άρθρο 40 του Ν. 4735/2020
¨Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων
στον δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα
του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την
εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις¨
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).
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 184/2020 µελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, προϋπολογισµού
70.000,00 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 13%.
4. Τη µε αριθµό 489/2020 απόφαση (ΑΔΑ:66ΓΛΩΛΠ-6ΔΥ) της Οικονοµικής
Επιτροπής «περί έγκρισης µελέτης, τρόπου εκτέλεσης, καθορισµού όρων διακήρυξης
και Συγκρότηση ΕΔΔ»
5. Το από 08.01.2021 Πρακτικό Διαγωνισµού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµών
(Ε.Δ.Δ)
6. Το µε α.α. 52/08.01.2021 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών
7. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το από 08.01.2021 Πρακτικό Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του
προσωρινού µειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµού, για την «Επισκευή και
συντήρηση υπερκατασκευών οχηµάτων Δήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού 70.000,00
ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 184/2020, σύµφωνα µε την ανωτέρω
εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.
Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 του ν.
4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Επισκευή και συντήρηση
υπερκατασκευών οχηµάτων Δήµου Κοζάνης» προϋπολογισµού 70.000,00 ευρώ µαζί µε
ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 184/2020 στους παρακάτω δύο (2) αναδόχους. Ήτοι:
i
Α/Α ΟΜΑΔΑ

ΧΑΤΖΗΔΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΑΦΜ 100590569)
ΠΡ/ΜΟΣ
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(χωρίς ΦΠΑ)

5

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΦΠΑ

ii

2
3
4

8.064,52 €
1.935,48 €
10.000,00 € µε ποσοστό έκπτωσης
5% επί των ενδεικτικών τιµών το
οποίο θα εφαρµόζεται σε κάθε
τιµολόγηση

ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(ΑΦΜ 078832443)

Α/Α ΟΜΑΔΑ

1

8.064,52

ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΣΤΟΝ
ΠΙΝΑΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ
ΤΙΜΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
5%

ΠΡ/ΜΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦOΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΥΛΟΥ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦOΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ύδατος & λυµάτων)
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ - ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΦΠΑ

12.096,77

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΠΙΝΑΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ
ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
10%

8.064,52

10%

8.064,52

10%

20.161,29

10%

48.387,10 €
11.612,90 €
60.000,00 € µε ποσοστό έκπτωσης
10% επί των ενδεικτικών τιµών το
οποίο θα εφαρµόζεται σε κάθε
τιµολόγηση

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 8 / 2021
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Μαλούτας Λάζαρος

(Τ.Υ)
Κυριακίδης Κων/νος
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Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Δήµαρχος Κοζάνης

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, 25 Ιανουαρίου 2021
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2021.02.03 22:34:17 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
µε βαθµό Α΄
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