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Νέα Φηιαδέιθεηα 31/7/2019
Αξηζ. Πξση. : 22857

Σασ. Γ/νζη: Γεθειείαο 97
143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Πληπ.
: Πιέζζαο Κσλ/λνο
Σηλ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 30/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο
Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 131/2019
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Παξάηαζε ηζρύνο πξνζθνξώλ θαη παξάηαζε
ηζρύνο εγγπεηηθώλ ζπκκεηνρήο ζηνλ ειεθηξνληθό
δηαγσληζκό ηνπ έξγνπ (α/α ΔΗΓΗ 76256) «ΔΡΓΑ
ΑΝΣΙΘΟΡΤΒΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ
ΣΗ
ΝΔΑ
ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ» (Α.Μ.
113/2018)»
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 30 ηνπ κήλα Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 22461/30/26-7-2019 έγγξαθε
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Αξηζηείδε Βαζηιόπνπινπ, πνπ
επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
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ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο 2) Κόληνο Απόζηνινο,
Αληηπξόεδξνο 3) Καιακπόθεο Ισάλλεο 4) Παπαινπθά Δπηπρία 5) Αλαληάδεο
Νηθόιανο θαη 6) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 2) Πιάηαλνο Διεπζέξηνο θαη 3) Γεσξγακιήο
Λύζζαλδξνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ.
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην μοναδικό ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκόθσλα θαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Ν. 3852/10 ζπκθώλεζε λα
ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο:
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 22492/26-7-2019 εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο :
Θέμα : Παπάηαζη ιζσύορ πποζθοπών και παπάηαζη ιζσύορ εγγςηηικών
ζςμμεηοσήρ ζηον ηλεκηπονικό διαγυνιζμό ηος έπγος (α/α
ΔΗΓΗ 76256) «ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΘΟΡΤΒΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΝΔΑ
ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ», Α.Μ. 113/2018,
πποϋπολογιζμού 2.830.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Κύξηε Πξόεδξε,
Παξαθαινύκε ζε πξώηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
λα εηζάγεηε ην αλσηέξσ ζέκα γηα ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο.
Γηα ελεκέξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α 147)
2. Σν άξζξν 19 «Υπόνορ Ιζσύορ Πποζθοπών» ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ, πνπ
νξίδεη όηη:α) “Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά δεζκεύεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ

δηαγσληζκό θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα
δώδεθα (12) κελώλ, από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξώλ.”, ήηνη κέρξη ηελ 24ε επηεκβξίνπ 2019 θαη β) “Η αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά από ηνπο
πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηεο
εγγύεζεο ζπκκεηνρήο.”
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3. Σν άξζξν 15 «Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ» παξ.3 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ, πνπ
νξίδεη όηη “Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30)

εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο
παξνύζαο, ήηνη κέρξη 24-10-2019 , άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Η
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά από ηνλ
πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο
πξνζθνξάο θαη ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο.”
4. Σε δηελεξγεζείζα ειεθηξνληθή αλνηρηή δεκνπξαζία ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2018 ηνπ
έξγνπ ηνπ ζέκαηνο
5. Σελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο γηα ηελ ζπλέρηζε
θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ δεηείηαη:
H Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή όπσο θαιέζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό
λα δειώζνπλ γξαπηώο εάλ επηζπκνύλ ή όρη ηε ζπλέρηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην
δηαγσληζκό ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο αλαλεώλνληαο ηηο πξνζθνξέο ηνπο γηα ρξνληθό
δηάζηεκα δέθα (10) κελώλ πξνζθνκίδνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηελ αληίζηνηρε
αλαλέσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηνπο, ζε ρξνληθό δηάζηεκα είθνζη
εκεξώλ (20) από ηε ιήςε ηεο απόθαζήο ηεο.
Καιείζζε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 30/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλέρεηα ε Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, θαζώο επίζεο:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α 147)
2. Σν άξζξν 19 «Υπόνορ Ιζσύορ Πποζθοπών» ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ,
πνπ νξίδεη όηη:α) “Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά δεζκεύεη ηνλ ζπκκεηέρνληα

ζηνλ δηαγσληζκό θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα
δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ, από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.”, ήηνη κέρξη ηελ 24ε επηεκβξίνπ 2019 θαη β) “Η
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, λα
δεηά από ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο
πξνζθνξάο ηνπο θαη ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο.”
3. Σν άξζξν 15 «Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ» παξ.3 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ,
πνπ νξίδεη όηη “Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ γηα
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ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ
άξζξνπ 19 ηεο παξνύζαο, ήηνη κέρξη 24-10-2019 , άιισο ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα
δεηά από ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα
ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο.”
4. Σε δηελεξγεζείζα ειεθηξνληθή αλνηρηή δεκνπξαζία ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2018
ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο
5. Σελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο γηα ηελ
ζπλέρηζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο.
θαη κειέηεζε όια ηα αλαθεξόκελα ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο ζηνηρεία πνπ
ηέζεθαλ ππόςε ηεο,
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι καηά πλειοτηθία
(5 ΤΠΔΡ- 1 ΑΠΟΥΗ)
Καλεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό ηνπ έξγνπ (α/α ΔΗΓΗ
76256) «ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΘΟΡΤΒΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ» (Α.Μ. 113/2018), πξνϋπνινγηζκνύ 2.830.000,00 € (κε
Φ.Π.Α.) λα δειώζνπλ γξαπηώο εάλ επηζπκνύλ ή όρη ηε ζπλέρηζε ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπο ζην δηαγσληζκό ηνπ αλσηέξσ έξγνπ αλαλεώλνληαο ηηο πξνζθνξέο ηνπο γηα
ρξνληθό δηάζηεκα δέθα (10) κελώλ πξνζθνκίδνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηελ
αληίζηνηρε αλαλέσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηνπο, ζε ρξνληθό
δηάζηεκα είθνζη εκεξώλ (20) από ηε ιήςε ηεο παξνύζαο απόθαζεο.

 Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ηάρζεθε ν θ. Απ.Κόληνο, ν νπνίνο απείρε από
ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 131/2019
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ

ΣΑ ΜΔΛΗ
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Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία

Δζυηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ

