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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6
Στη Βέροια σήμερα την 25.04.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης &
Πληροφορικής στην οδό Μητροπόλεως 55, 59132, η επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την
υπ’ αριθμόν 863/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί
στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από την εταιρεία
PROJECT4 Ι.Κ.Ε. σύμφωνα με την πρόσκληση του Αντιδημάρχου του Δήμου
Βέροιας 8699/09-04-2019, στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για
την Υπηρεσία « ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)»
(Αριθμ. Διακήρυξης 11978/30-04-2018)
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ- Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ)

2) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΕΛΟΣ – ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)
3) ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΜΕΛΟΣ – Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ)
Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, της εταιρίας PROJECT4 Ι.Κ.Ε και στον
έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο της εταιρίας PROJECT4 Ι.Κ.Ε,
που κατατέθηκε εμπρόθεσμα με αρ. πρωτ. 10047, είναι τα ακόλουθα:

 Αντίγραφα ποινικού μητρώου για γενική χρήση με αρ. πρ. 10652/17.04.2019,
7107/11.05.2018, 11173/17.05.2018,

 Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 793454.1142949/03.04.2019

 Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. αναλυτικής εκπροσώπησης 793454.1142950/03.04.2019

 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας από Α.Α.Δ.Ε. αρ. πρ.
66572579/17.04.2019.

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ αρ. πρ. 50083/31.01.2019.

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής –
εξυγίανσης (αρ. 99 Ν.3598/2007) 13216/2019

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή / συνεκκαθαριστή
13217/2019

 Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως 3411/2019

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης δήλωση
παύσης πληρωμών 13215/2019

 Συμβάσεις και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης

 Βιογραφικά και πτυχία ομάδας έργου

 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, περί μη έκδοσης σε βάρος της
εταιρίας PROJECT4 Ι.Κ.Ε απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του
ν.4412/2016.

 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, ότι σε βάρος της εταιρίας
PROJECT4 Ι.Κ.Ε δεν συντρέχουν οι οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.4 του εν
λόγω διαγωνισμού λόγοι αποκλεισμού.

 Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με αρ. πρωτ.
46388/28-01-2019



 Ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε.

 Υπεύθυνες δηλώσεις με τα έργα που έχει αναλάβει και εκτελέσει η εταιρεία

 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία αναφέρονται οι
ασφαλιστικοί φορείς προς τους οποίους έχει υποχρέωση καταβολής εισφορών.

 Εγγραφή σε Επαγγελματικές ενώσεις μελών Ομάδας Έργου
Ύστερα από τα παραπάνω:

Η εταιρία PROJECT4 Ι.Κ.Ε. προσκόμισε εμπρόθεσμα το σύνολο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2, και
προτείνεται σε αυτήν η ανάθεση της Υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)» (Αριθμ. Διακήρυξης 11978/30-04-
2018)
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
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