ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 56/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
11:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής
webex) σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 6788/8-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη
της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Μαργέλη Μαρία
2 Γαζής Αναστάσιος
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6 Τυπάλδος Νικόλαος
6
7 Αργυρός Νικόλαος (αναπλ.)
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο
Η κα Μαργέλη Μαρία, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 3 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Αργυρός Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
ο
ο
Τσιρογιάννη Γεώργιο, ο οποίος συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη στο 5 θέµα της Η.∆. και από το 10 θέµα της Η.∆.
ως το τέλος της συνεδρίασης.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού (ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια (α) ανοικτού
ανατρεπόµενου φορτηγού µε υδραυλικό γερανό και αρπάγη, (β) απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα
συµπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 (γ) απορριµµατοκιβωτίων συµπίεσης απορριµµάτων (press
container) 10m3, συνολικού προϋπολογισµού 454.040,00€ µε Φ.Π.Α.24%, που διεξάγεται σύµφωνα µε τους όρους
της µε αριθµ. 20055/6-11-2020 (Α∆ΑΜ 20PROC007615418) διακήρυξης.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος

Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, ο οποίος είπε ότι το θέµα είναι
εξ΄ αναβολής και αναφέρθηκε στο πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού, το οποίο έχει ως εξής:
Ορθή επανάληψη ως προς την
ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης του
φυσικού φακέλου της προσφοράς της
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ Λ Ε Υ Κ Α ∆ Α Σ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
& AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.20055/2020 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών
(ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών)
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11/12/2020, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ., συνεδρίασε η
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η οποία
συστάθηκε µε την αριθµ. 351/2020 (Α∆Α: ΩΣΤΟΩΛΙ-Υ2Γ) όπως αυτή συµπληρώθηκε – τροποποιήθηκε µε την
αριθµ. 490/2020 (Α∆Α: 6Ι5ΥΩΛΙ-ΡΣΘ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να αποσφραγίσει τους
ηλεκτρονικούς φακέλους «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των συµµετεχόντων στον
ανοιχτό διεθνή µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ διαγωνισµό για την προµήθεια α) ενός ανοικτού ανατρεπόµενου οχήµατος µε
υδραυλικό γερανό και αρπάγη, µικτού βάρους 19 tn, β) ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα
3
συµπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m και γ) πέντε (5) απορριµατοκιβωτίων συµπίεσης απορριµµάτων
3
(press container) χωρητικότητας 10 m για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας (µε αριθµ. 20055/2020 ∆ιακήρυξης) η
οποία έλαβε τους 102118, 102119 και 10120, αντίστοιχους των ανωτέρω οµάδων, αριθµούς συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ,
δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ 20PROC007615418 2020-11-09
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 µηχ/γων µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
Πρόεδρος
2 ∆ήµητρα Ροντογιάννη, ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό
µέλος,
3 Αρβανίτης Κων/νος, ∆Ε29 οδηγών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος.
1

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 7-12-2020 και η
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 11-12-2020 και ώρα 10:00:00. π.µ.
1. Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ
µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε διαδοχικά τους
ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς 102118, 102119 και 102120 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισµός ήταν
χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο
διαγωνισµό προσφορές από τους παρακάτω συµµετέχοντες:

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 102118 - ΟΜΑ∆Α Α
α/α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ
Α.Ε. Ιερά Οδός 162 Τ.Κ. 12242 Αιγάλεω, Α.Φ.Μ.:
094036579 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

Ηµ/νία και ώρα
υποβολής
προσφοράς
7-12-2020 12:21:13

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 102119 - ΟΜΑ∆Α Β
α/α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ
Α.Ε. Ιερά Οδός 162 Τ.Κ. 12242 Αιγάλεω, Α.Φ.Μ.:
094036579 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

Ηµ/νία και ώρα
υποβολής
προσφοράς
7-12-2020 12:55:41

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 102120 - ΟΜΑ∆Α Γ
α/α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

1

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε. – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ο
ΑΝΑΛΥΚΛΩΣΗΣ 15 Χλµ Θεσσαλονίκης – Σερρών –
Λητή Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ.: 800874633 ∆.Ο.Υ. Α΄
Θεσσαλονίκης.

2

Ηµ/νία και ώρα
υποβολής
προσφοράς
7-12-2020 12:14:07

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό
των προσφορών.
2. Στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των
προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.
3. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι
υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή
πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν
αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο
στάδιο του διαγωνισµού.
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από
το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς αριθµούς συστήµατος:
Οµάδα
Α

Β

Γ

Ονοµατεπώνυµο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Α.
ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ιερά Οδός 162 Τ.Κ. 12242 Αιγάλεω,
Α.Φ.Μ.: 094036579 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Α.
ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ιερά Οδός 162 Τ.Κ. 12242 Αιγάλεω,
Α.Φ.Μ.: 094036579 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε. – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ο
ΑΝΑΛΥΚΛΩΣΗΣ 15 Χλµ Θεσσαλονίκης – Σερρών –
Λητή Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ.: 800874633 ∆.Ο.Υ. Α΄
Θεσσαλονίκης.

Αριθµός συστήµατος
201502

201503

198301

5. Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.2.5. της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή
των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να
προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι
ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς
και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονοµικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου,
λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην
Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:
Οµάδα
Α+Β

Γ

Ονοµατεπώνυµο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Α.
ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ιερά Οδός 162 Τ.Κ. 12242
Αιγάλεω, Α.Φ.Μ.: 094036579 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε. – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ο
ΑΝΑΛΥΚΛΩΣΗΣ 15 Χλµ Θεσσαλονίκης – Σερρών
– Λητή Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ.: 800874633 ∆.Ο.Υ.
Α΄ Θεσσαλονίκης.

Αριθµός πρωτοκόλλου
22599 /09-12-2020

22977 /14-12-2020

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εµπροθέσµως και νοµοτύπως από τους
συµµετέχοντες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολογητικά
συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο συµµετέχοντας. Ο διαγωνιζόµενος και τα δικαιολογητικά
που υπέβαλλε, είναι τα εξής:
οµάδα
Α

Ονοµατεπώνυµο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ

∆ικαιολογητικά
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΕΕΣ

3

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΟΥΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α.Ε.

οµάδα
Β

οµάδα
Γ

Ονοµατεπώνυµο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ
Α.Ε.

∆ικαιολογητικά
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΕΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΟΥΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ονοµατεπώνυµο
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε.

∆ικαιολογητικά
α) ΕΕΕΣ signed
β) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ signed

7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας,
µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο ή ανά
ενότητα.
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόµενοι µε ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής:
οµάδα
Α+Β

Ονοµατεπώνυµο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ
Α.Ε.

∆ικαιολογητικά
- Εγγυητική Επιστολή

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑ∆ΩΝ:
Α+Β
οµάδα
Γ

Ονοµατεπώνυµο
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑ∆ΩΝ:
Γ

∆ικαιολογητικά
- Εγγυητική επιστολή
- ΕΕΕΣ
- Τεύχος συστήµατος – συµφωνία τεχνικής
προσφοράς
- Πρακτικό εκπροσώπησης & συµµετοχής της
«Αφοί Παπαγεωργίου Ι.Κ.Ε.»
- Πιστοποιητικό Μητρώου Επιχειρήσεων
- Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 1
- Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 2
- Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ εκπροσώπησης
- Πράξη σύστασης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής
εταιρείας (ΙΚΕ)
- «ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» φυλλάδιο
παρουσίασης της ΙΚΕ
- ∆ήλωση συµµόρφωσης CE
- Πιστοποίηση DIN 30720-1
- Πιστοποίηση DIN 30720-2
- Πιστοποίηση DIN 30722-1
- Πιστοποίηση DIN 30722-2
- Πιστοποίηση DIN 30722-3
- Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
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ISO 14001:2015
- Πιστοποιητικό Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Ποιότητας ISO 9001:2015
- Πιστοποιητικό Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγείας
& Ασφάλειας Εργασίας OHSAS 18001:2007
- Γνωστοποίηση για τη Λειτουργία
Μεταποιητικής ή Συναφούς ∆ραστηριότητας
- 2 Άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων συνεργείων
- Κατάλογος συµβάσεων
- Αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης χειριστών
– συντηρητών ηλεκτρολόγων
- 34/2019 Συνδ. ∆ιαχ. Απόρ. Ν. Ξάνθης,
πρωτόκολλο παραλαβής
- ∆.Υ. 15-11-2018 ∆ήµου Κέρκυρας,
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
- 11-12-2019 πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής
- ΝΕΤΜΕΤΑΛ 3-12-2020 Τεχνικό σχέδιο
όψεων απορριµµατοκιβωτίου
- Τεχνική παρουσίαση απορριµµατοκιβωτίου
3
10 m
- Συγκεντρωτική Υπεύθυνη ∆ήλωση
απαιτήσεων διακήρυξης
- Υπεύθυνη δήλωση Προγράµµατος
Εκπαίδευσης
8. Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων και απέστειλε τις
εγγυητικές επιστολές προκειµένου να ελεγχθεί η εγκυρότητά τους. Συγκεκριµένα:
ΟΜΑ∆Α Α
Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»,
είναι πλήρης, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.
ΟΜΑ∆Α Β
Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»,
είναι πλήρης, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.
ΟΜΑ∆Α Γ
Στην υποβληθείσα προσφορά της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε.», δεν ορίζεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς,
σύµφωνα µε την παρ. 2.4.5 της διακήρυξης που αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. Κατόπιν αυτού η
τεχνική προσφορά του συµµετέχοντα δεν αξιολογείται.
9. Εν συνεχεία η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Συγκεκριµένα:
ΟΜΑ∆Α Α
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» ΟΜΑ∆Α Α – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» - (ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ)
∆ιαπιστώθηκε ότι καλύπτονται οι τεχνικές απαιτήσεις της αντίστοιχης µελέτης.
Βαθµολογηθήκαν τα επί µέρους τεχνικά πεδία ως εξής:
Α/Α
1
2

3

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ
Ωφέλιµο Φορτίο
Ισχύς και Ροπή στρέψης
κινητήρα, εκποµπή καυσαερίων

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ (αιτιολόγηση)

Σύστηµα µετάδοσης κίνησης

100-120

100-120
100-120

100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)
107,7 (ο κυβισµός του κινητήρα είναι
6728 cc έναντι του ζητούµενου 6000
cc. H ιπποδύναµη κινητήρα είναι 280
HP έναντι του ζητούµενης 260 HP ήτοι
αυξηµένη κατά 7,7%)
102 (ικανότητα εκκίνησης
προσφερόµενου οχήµατος σε κλίση
δρόµου 38% έναντι 15% της µελέτης
και αριθµός ταχυτήτων

5

4

Σύστηµα πέδησης

100-120

5
6
7

Σύστηµα αναρτήσεων
Καµπίνα οδήγησης
Λοιπός και πρόσθετος
εξοπλισµός
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κιβωτάµαξα, υλικά και τρόπος
κατασκευής.

100-120
100-120
100-120
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εµπροσθοπορείας 9 έναντι 8). Για τα
δύο αυτά στοιχεία προστίθενται 2
ποσοστιαίοι βαθµοί.
120 (προσφέρονται εννέα τεχνολογικά
συστήµατα έναντι των 6 ζητούµενων
της µελέτης – επιπλέον συστήµατα:
EBL, HILL HOLDER, LDWS)
100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)
100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)
100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)

9

Υδραυλικό σύστηµα – αντλία χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστηµα

100-120

10

Σύστηµα ανατροπής, οπίσθια
πόρτα

100-120

11

Υδραυλικός γερανός

100-120

12

Λοιπός και πρόσθετος
εξοπλισµός
ΓΕΝΙΚΑ
Εκπαίδευση προσωπικού
Εγγύηση καλής λειτουργίας αντισκωριακή προστασία
Εξυπηρέτηση µετά την πώλησηΤεχνική υποστήριξη- Χρόνος
παράδοσης ζητούµενων
ανταλλακτικών – Χρόνος
ανταπόκρισης συνεργείου –
Χρόνος αποκατάστασης
Χρόνος παράδοσης πλήρους
οχήµατος

100-120

102 (ωφέλιµο φορτίο προσφοράς 8,2
tn έναντι 8 tn της µελέτης & πάχος
πλευρικών τοιχωµάτων 4 mm έναντι 3
mm της µελέτης). Προστίθενται 2
ποσοστιαίες µονάδες.
110 (χρόνος ανόδου & καθόδου
υπερκατασκευής 26΄ έναντι 30΄ της
µελέτης & ικανότητα ανύψωσης
φορτίου 12 tn έναντι 8 tn).Τα δυο αυτά
στοιχεία είναι ουσιώδη για τη χρήση
του οχήµατος και λαµβάνουν από 5
ποσοστιαίες µονάδες.
102 (η προσφερόµενη έδραση της
καρότσας είναι ενισχυµένη και το
πάχος δοκών ενίσχυσης οπίσθιας
πόρτας είναι 4 mm έναντι 3 mm της
µελέτης). Για τα δυο στοιχεία
προστίθενται 2ποστοστιαίες µονάδες
102,8 (η ανυψωτική ικανότητα του
προσφερόµενου γερανού κατά 2,8%
αυξηµένη έναντι της ζητούµενης).
100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)

100-120
100-120

100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)
100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)

100-120

100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)

100-120

100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)

13
14
15

16

100-120

ΟΜΑ∆Α Β
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» ΟΜΑ∆Α Β – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
3
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 Μ ».
∆ιαπιστώθηκε η εξής διαφορά όσον αφορά το πλαίσιο: Το µεταξόνιο (απόσταση αξόνων) του προσφερόµενου
οχήµατος είναι 3.690 mm. Σύµφωνα µε την αντίστοιχη µελέτη, επειδή το όχηµα θα πρέπει να έχει τις µικρότερες
κατά το δυνατόν διαστάσεις ώστε να έχει ευελιξία σε στενούς δρόµους ή σε δρόµους µε συνωστισµό από
παρκαρισµένα αυτοκίνητα, θα προτιµηθεί µεταξόνιο από 3.900 mm έως 4.200 mm. Η απόκλιση αυτή κρίνεται
επουσιώδης και µάλιστα υπέρ του κριτηρίου ευελιξίας.
Κατά τα λοιπά διαπιστώθηκε ότι καλύπτονται οι τεχνικές απαιτήσεις της αντίστοιχης µελέτης.
Βαθµολογηθήκαν τα επί µέρους τεχνικά πεδία ως εξής:
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ (αιτιολόγηση)
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1
2

Ωφέλιµο Φορτίο
Ισχύς και Ροπή στρέψης
κινητήρα, εκποµπή καυσαερίων

100-120
100-120

3

Σύστηµα µετάδοσης κίνησης

100-120

4

Σύστηµα πέδησης

100-120

5
6
7

Σύστηµα αναρτήσεων
Καµπίνα οδήγησης
Λοιπός και πρόσθετος
εξοπλισµός
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κιβωτάµαξα, υλικά και τρόπος
κατασκευής.

100-120
100-120
100-120
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9
10

11
12

13
14
15

16

100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)
120 (ο κυβισµός του κινητήρα είναι
6728 cc έναντι του ζητούµενου 5000
cc. H ιπποδύναµη κινητήρα είναι 280
HP έναντι του ζητούµενης 230 HP ήτοι
αυξηµένη κατά 21,7%).
101 (ικανότητα εκκίνησης
προσφερόµενου οχήµατος σε κλίση
δρόµου 35% έναντι 15% της µελέτης.
Για το στοιχείο αυτό προστίθενται 1
ποσοστιαίος βαθµός.
120 (προσφέρονται εννέα τεχνολογικά
συστήµατα έναντι των 6 ζητούµενων
της µελέτης – επιπλέον συστήµατα:
EBL, HILL HOLDER, LDWS)
100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)
100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)
100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)

100-120

101 (η λεκάνη εναπόθεσης
3
απορριµµάτων έχει όγκο 1,67 m
έναντι του ελάχιστου ζητούµενου 1,5
3
m)
100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)

Υδραυλικό σύστηµα – αντλία χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστηµα
Σύστηµα συµπίεσης, ωφέλιµο
φορτίο

100-120

Σύστηµα ανύψωσης κάδων
Λοιπός και πρόσθετος
εξοπλισµός
ΓΕΝΙΚΑ
Εκπαίδευση προσωπικού
Εγγύηση καλής λειτουργίας αντισκωριακή προστασία
Εξυπηρέτηση µετά την πώλησηΤεχνική υποστήριξη- Χρόνος
παράδοσης ζητούµενων
ανταλλακτικών – Χρόνος
ανταπόκρισης συνεργείου –
Χρόνος αποκατάστασης
Χρόνος παράδοσης πλήρους
οχήµατος

100-120
100-120

101 (ο βαθµός συµπίεσης είναι κατά
περίπου 2% µεγαλύτερη από την
ελάχιστη ζητούµενη)
100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)
100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)

100-120
100-120

100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)
100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)

100-120

100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)

100-120

100 (συµφωνία µε τα ζητούµενα)

100-120

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 20055/2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4.την αριθµ. 19719/3-11-2020/Α∆Α:ΩΓ10ΩΛΙ-ΙΡ∆ Α∆ΑΜ:20REQ007578745 ανάληψης υποχρέωσης (Κ.Α. : 647341.017),
5.την αριθµ.15981/15-09-2020/ Α∆Α:ΩΓΚΜΩΛΙ-Ζ∆Γ/Α∆ΑΜ:20REQ007309901 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
(Κ.Α. : 64-7341.029)
6.την αριθµ. 19720/3-11-2020/Α∆Α:Ω1ΣΒΩΛΙ-115/Α∆ΑΜ:20REQ007578658 ανάληψης υποχρέωσης (Κ.Α.: 647341.016),
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή:
1. Την αποδοχή των προσφορών για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Α και Β που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόµενος, καθώς είναι
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω στο παρόν πρακτικό:
Ονοµατεπώνυµο

Αριθµοί συστήµατος
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ
Α.Ε.

201502 & 201503

2. Την απόρριψη της προσφοράς της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε.» για την οµάδα Γ λόγω µη δήλωσης του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως κάτωθι:

Λευκάδα, 11 ∆εκεµβρίου 2020
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και
αξιολόγησης προσφορών

1.ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ………..………….

2.ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ………………..

3.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ .…………………..

Στη συνέχεια γνωµοδότησε επί του θέµατος ο δικηγόρος του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριος Μασούρας, και
είπε τα εξής:
«Σύµφωνα µε το αρ. 221 ν. 4412/2016, η επιτροπή διαγωνισµού είναι γνωµοδοτικό όργανο. Η γνώµη της
επιτροπής διαγωνισµού δεν είναι σύµφωνη, δεν δηµιουργεί δηλ. δέσµευση για το αποφασίζον όργανο, αφού αυτό
δεν προκύπτει από καµία διάταξη. Αποφασίζον όργανο για την αποδοχή ή µη προσφοράς στο πλαίσιο
διαγωνισµού για κατάρτισης δηµόσιας σύµβασης είναι η Οικονοµική Επιτροπή, η οποία ασκεί καθήκοντα
αναθέτουσας αρχής (αρ. 72 περ. ζ’ ν. 3852/2010).
Επίσης, από το αρ. 20§2 Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/1999) προκύπτει πως το αποφασίζον
όργανο µπορεί ν’ αποκλίνει από την απλή γνώµη, αρκεί να αιτιολογεί ειδικώς την απόφασή του αυτή.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η επιτροπή διαγωνισµού εισηγείται την αποδοχή δύο προσφορών και την
απόρριψη της προσφοράς της «Αφοί Παπαγεωργίου ΙΚΕ» σχετικά µε την «Οµάδα Γ».
Η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να κάνει δεκτές όλες τις προσφορές. Ως προς αυτές που η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού έχει θετική γνωµοδότηση, δεν τίθεται θέµα αιτιολογίας. Ως προς την προσφορά της «Αφοί
Παπαγεωργίου ΙΚΕ», ισχύουν τα εξής:
Τόσο στον κρίσιµο όρο (2.4.5.) της διακήρυξης, όσο και στον νόµο (αρ. 97§1 ν. 4412/2016) γίνεται δεκτό
ότι «Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης
απορρίπτεται ως απαράδεκτη». Στη συγκεκριµένη περίπτωση, προκύπτει ότι δεν δηλώθηκε καθόλου χρόνος
ισχύος της προσφοράς και όχι ότι δηλώθηκε µικρότερος από τον επιθυµητό.
∆εν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι η προσφορά έχει µηδενική χρονική ισχύ, εξαιτίας της µη αναφοράς
χρόνου ισχύος της.
Από αποφάσεις της ΑΕΠΠ (του έτους 2020) προκύπτει ότι η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί ν’ αρυσθεί
επιχείρηµα για το χρόνο ισχύος της προσφοράς, τόσο από τη γενική υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων
της διακήρυξης, όσο και από τη διάρκεια της εγγυητικής. Ανάλογη είναι και η κρίση δικαστηρίων που έχουν
επιληφθεί ανάλογου ζητήµατος.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο προσφέρων έχει υποβάλει εγγυητική επιστολή, η οποία έχει ισχύ
σύµφωνη µε τον νόµο και τη διακήρυξη, ήτοι έναν µήνα µετά την λήξη του απαιτούµενου χρόνου ισχύος
προσφοράς.
Επίσης, έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αποδέχεται το σύνολο των όρων της διακήρυξης
(εποµένως και τον όρο περί του χρόνου ισχύος της προσφοράς).
Συνεπώς, η προσφορά, ελλείψει ρητής δήλωσης, µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ισχύ ίση µε τον απαιτούµενο
από τη διακήρυξη και πρέπει να γίνει δεκτή.»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των µελών της Ο.Ε.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
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•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
την γνωµοδότηση του δικηγόρου του ∆ήµου κ. ∆ηµητρίου Μασούρα
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το πρακτικό (ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής
∆ιενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια (α) ανοικτού ανατρεπόµενου φορτηγού µε
υδραυλικό γερανό και αρπάγη, και (β) απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας
χωρητικότητας 12 m3.
Β. Συµφωνεί µε την αιτιολόγηση που αναφέρεται στην ανωτέρω γνωµοδότηση του δικηγόρου του ∆ήµου και
απορρίπτει το πρακτικό της επιτροπής ως προς το σκέλος (γ) απορριµµατοκιβωτίων συµπίεσης απορριµµάτων
(press container) 10m3, συνολικού προϋπολογισµού 454.040,00€ µε Φ.Π.Α.24%, που διεξάγεται σύµφωνα µε τους
όρους της µε αριθµ. 20055/6-11-2020 (Α∆ΑΜ 20PROC007615418) διακήρυξης, και
Γ. α) Αποδέχεται τις προσφορές για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Α και Β που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόµενος, καθώς είναι
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω στο παρόν πρακτικό:
Ονοµατεπώνυµο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ
Α.Ε.

Αριθµοί συστήµατος
201502 & 201503

β) Αποδέχεται την προσφορά για την ΟΜΑ∆Α Γ του κατωτέρω διαγωνιζόµενου, σύµφωνα µε την αιτιολόγηση
που αναφέρεται στην ανωτέρω γνωµοδότηση του δικηγόρου του ∆ήµου:
Ονοµατεπώνυµο
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.Κ.Ε. – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ο
ΑΝΑΛΥΚΛΩΣΗΣ 15 Χλµ Θεσσαλονίκης – Σερρών –
Λητή Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ.: 800874633 ∆.Ο.Υ. Α΄
Θεσσαλονίκης.

Αριθµοί συστήµατος
198301

Τα αποτελέσµατα των εν λόγω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε
επιµέλεια αυτής, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, στους προσφέροντες,
µαζί µε αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο µε το Βιβλίο IV (άρθρα
345 έως 374) του Ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 56/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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