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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 11/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 78/2022
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε ησλ αξηζ. 120/2022 θαη 134/2022 απνθάζεσλ
Γεκάξρνπ θαζψο θαη ηνπ αξηζ. πξση. 6429/30-3-2022 πξαθηηθνχ
επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα-ππεξεζία-εξγαζία
κε ηίηιν: “ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ & ΚΔΡΑΦΝΟΑ - ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΓΝ (2)
ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΑΠΚΔΛΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΝΘΗΒΥΡΗΥΛ (Container)
ΠΑΟΑΛΡΑ ΞΝΓΥΛ (40FT) ΓΔΛΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ
ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΠΑ ΑΛΑΓΘΖ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΘΑΗ
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ
ΞΟΑΠΗΛΝ ΙΝΓΥ ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΖΠ - ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖΠ ΡΥΛ
ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ - ΘΡΗΠΚΑΡΥΛ – ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΠΡΝ
ΚΖΡΟΝΞΝΙΗΡΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ” (Α.Κ
18/2022)».

Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 4 ηνπ
κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην
άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 75 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ.
ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε Νηθνλνκηθή
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Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 6576/10/31-3-2022
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε
θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 75 Δγθχθιην ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ,
παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1)
Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, Αληηπξφεδξνο 3) Θνπηζάθεο
Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 6) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 7) Ρνκπνχινγινπ
Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΔ
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο,
ελεκεξψζεη ζρεηηθά.

ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε, έρνληαο πξνεγνπκέλσο

Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο ην 6ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 6572/30-3-2022 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ επί
ηνπ ζέκαηνο :
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ησλ ππ’ αξ. 120/2022, 134/2022 απνθάζεσλ Γεκάξρνπ θαη ηνπ 6429/30-3-2022
πξαθηηθνχ επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα-ππεξεζία-εξγαζία κε ηίηιν: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ &
ΚΔΡΑΦΝΟΑ - ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΓΝ (2) ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΑΠΚΔΛΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΝΘΗΒΥΡΗΥΛ (Container)
ΠΑΟΑΛΡΑ ΞΝΓΥΛ (40FT) ΓΔΛΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΠΑ ΑΛΑΓΘΖ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ
ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΟΑΠΗΛΝ ΙΝΓΥ
ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΖΠ - ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖΠ ΡΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ - ΘΡΗΠΚΑΡΥΛ – ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΠΡΝ
ΚΖΡΟΝΞΝΙΗΡΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ Α.Κ.: 18/22
ΥΔΣ: Ζ ππ’ αξ. 120/2022 (αξ. πξση.6118/24-3-2022)
Απφθαζε Γεκάξρνπ «Έγθξηζε Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο 18/2022»
Ζ ππ’ αξ 134/2022 (αξ.πξση: 6502/30-3-2022)
Απφθαζε Γεκάξρνπ «Θαηαθχξσζε Απνηειέζκαηνο»
Ρν ππ’ αξ. 6429/30-3-2022 πξαθηηθφ επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο
Ρν ππ’ αξ 2991/10-2-2021 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Αζελψλ
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:


Ρνπ Λ. 3852/2010 άξζξν 58 «Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ» παξ.2 πνπ αλαθέξεη φηη «Όηαλ
δεκηνπξγείηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθψλ
ζπκθεξφλησλ απφ ηελ αλαβνιή ιήςεο απφθαζεο, ν Γήκαξρνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα
πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο ή ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο. Πηελ πεξίπησζε
απηή νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ θαηά ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε
ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο»
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Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 παξ. γ. ηνπ Λ. 4412/2016 [Ξξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε
ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32 ηεο Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ) ]: «….1. Πηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο
θαη πεξηζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 6, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα
αλαζέηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνζθεχγνληαο ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε
δεκνζίεπζε. 7) Ζ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
θαησηέξσ πεξηπηψζεηο:….. γ) ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο
αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε
ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε
δηαπξαγκάηεπζε. Νη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινχληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο
θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ απφ δηθή ηνπο επζχλε.»



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32Α ηνπ Λ. 4412/2016: «Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ησλ
άξζξσλ 22 παξάγξαθνη 1, 36, 72 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε α΄, 79 παξάγξαθνη 1 έσο 4, θαη 221
παξάγξαθνη 8 θαη 9, νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 32: α) φπνπ ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο
πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν ζπκκεηέρνληα, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ
2, κε ηελ παξάγξαθν 3, κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηελ παξάγξαθν 6, β) ιφγσ ηνπ
επείγνληνο ραξαθηήξα ηεο αλάζεζεο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, ή γ) ιφγσ ησλ
ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπλαιιαγήο ζηελ πεξίπησζε πξνκεζεηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο θαη
αγνξάδνληαη ζε ρξεκαηηζηήξην εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4. Πηηο
πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ε δηαδηθαζία δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο,
φπνπ ππάξρεη, θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεηαη ζε εληαίν ζηάδην κε ηελ αλάζεζε
ηεο ζχκβαζεο. Πηελ πεξίπησζε γ΄ δελ απαηηείηαη πξνεγνχκελε πξφζθιεζε θαη ε δηαδηθαζία δηεμάγεηαη
κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαιιαγήο».
Ρελ παξ.(7) ηνπ Άξζξνπ 158 ηνπ Λ.3463/2006 (ΦΔΘ 114/Α/08-06-2006), ε νπνία αλαθέξεη φηη «Πηηο











πεξηπηψζεηο ηνπ ζηνηρείνπ β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο
αλάζεζεο πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ φηαλ ζπληξέρεη
θαηεπείγνπζα αλάγθε, εάλ δελ ππάξρεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πίζησζε ή απηή πνπ ππάξρεη είλαη
αλεπαξθήο, ε αλαγθαία ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη ζηελ πξψηε, κεηά ηελ αλάζεζε,
ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.»

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32Α ηνπ Λ. 4412/2016: «Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γίλεηαη απφ
ηξηκειέο φξγαλν ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη εηζεγείηαη πξνο ην απνθαηλφκελν
φξγαλν γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο».
Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Α.Κ. 18/2022) πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηε Γ/λζε
Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ., θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ 120/2022 απφθαζε δεκάξρνπ (ΑΓΑ:
Τ1ΔΒ46ΚΥ0Η-779) γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ - ΣΟΠΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΤΟ (2)
ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤ- ΜΑΣΟΚΙΒΧΣΙΧΝ (Container) ΑΡΑΝΣΑ ΠΟΓΧΝ (40FT)
ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΚΑΙ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ ΛΟΓΧ ΚΑΣΔΓΑΦΙΗ
- ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - ΚΣΙΜΑΣΧΝ – ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟ
ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ».
Ρν αξ.πξση: 6429/30-03-2022 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο & Γλσκνδφηεζεο επί ζπκβάζεσλ
πνπ αθνξνχλ έθηαθηα & απξφβιεπηα γεγνλφηα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα θαη ηελ θήξπμε
νξηζηηθψλ αλαδφρσλ.
Ρελ απφθαζε Γεκάξρνπ 134/2022 (αξ.πξση 6502/30-3-2022) (22AWRD010294005) (ΤΛ0646ΚΥ0Η51Θ) κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ - ΣΟΠΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΤΟ (2)
ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΙΒΧΣΙΧΝ (Container) ΑΡΑΝΣΑ ΠΟΓΧΝ (40FT)
ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΚΑΙ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ ΛΟΓΧ ΚΑΣΔΓΑΦΙΗ
- ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - ΚΣΙΜΑΣΧΝ – ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟ
ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ ζηελ εηαηξεία : ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΖ
ΘΝΛΡΔΦΛΔΟΠ ΑΔΔ, Γ/ΛΠΖ: Ι.ΚΔΓΑΟΗΓΝΠ 108 ΘΔΠΖ ΠΛΡΟΗΒΑΛΗ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝΠ ,ΡΖΙ.: 2105575840 ,
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2105582862 , Δ-MAIL: sales@hct.gr ΑΦΚ: 998102129 ΓΝ: ΦΑΔ ΑΘΖΛΥΛ, κε πνζό πξνζθνξάο
ζπλνιηθνύ πνζνύ 9.920,00 €
Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην ζψκα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο
πεξί έγθξηζεο ησλ ππ’ αξ. 120/2022, 134/2022 απνθάζεσλ Γεκάξρνπ θαη ηνπ 6429/30-3-2022 πξαθηηθνχ
επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ & ΚΔΡΑΦΝΟΑ - ΡΝΞΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΓΝ (2)
ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΑΠΚΔΛΥΛ ΔΚΞΝΟΔ- ΚΑΡΝΘΗΒΥΡΗΥΛ (Container) ΠΑΟΑΛΡΑ ΞΝΓΥΛ (40FT) ΓΔΛΗΘΖΠ
ΣΟΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΠΑ ΑΛΑΓΘΖ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΡΖΠ
ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΟΑΠΗΛΝ ΙΝΓΥ ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΖΠ - ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖΠ ΡΥΛ
ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ - ΘΡΗΠΚΑΡΥΛ – ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΠΡΝ ΚΖΡΟΝΞΝΙΗΡΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ
(ΑΚ 18/2022)»
Ξαξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε.
ΠΛΖΚ. : Ζ ππ’ αξ. 120/2022 (αξ. πξση.6118/24-3-2022)
Απφθαζε Γεκάξρνπ «Έγθξηζε Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο 18/2022»
Ζ ππ’ αξ 134/2022 (αξ.πξση: 6502/30-3-2022) Απφθαζε Γεκάξρνπ
«Θαηαθχξσζε Απνηειέζκαηνο»
Ρν ππ’ αξ. 6429/30-3-2022 πξαθηηθφ επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο
Ρν ππ’ αξ 2991/10-2-2021 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Αζελψλ
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ
νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 11/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο.
Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1
ηνπ Λ. 3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ απφ απηέο
ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, ηελ αξηζ. 18/2022 ζρεηηθή κειέηε θαη:


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 άξζξν 58 «Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ» παξ.2


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147 Α’) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη
πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 32 ηνπ Λ.
4412/2016: Ξξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε θαη 32Α ηνπ Λ.
4412/2016 (πξνζζήθε άξζξνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ Λ.4605/19): «Οχζκηζε δεηεκάησλ
πξνζθπγήο ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε»,









Ρνλ επείγνληα ραξαθηήξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάζεζεο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 2,
Ρελ παξ.(7) ηνπ Άξζξνπ 158 ηνπ Λ.3463/2006 (ΦΔΘ 114/Α/08-06-2006),
Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Α.Κ. 18/2022) πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηε Γ/λζε
Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ., θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ 120/2022 απφθαζε Γεκάξρνπ
Ρν αξ.πξση: 6429/30-03-2022 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο & Γλσκνδφηεζεο επί ζπκβάζεσλ
πνπ αθνξνχλ έθηαθηα & απξφβιεπηα γεγνλφηα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα θαη ηελ θήξπμε
νξηζηηθψλ αλαδφρσλ.
Ρελ απφθαζε Γεκάξρνπ 134/2022 (αξ.πξση 6502/30-3-2022) (22AWRD010294005) (ΤΛ0646ΚΥ0Η51Θ) κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε αλσηέξσ πξνκήζεηα
Ρν ππ’ αξ 2991/10-2-2021 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Αζελψλ
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Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθσλα
Ρελ έγθξηζε ησλ ππ’ αξ. 120/2022 & 134/2022 απνθάζεσλ Γεκάξρνπ θαη ηνπ αξηζ. πξση. 6429/30-32022 πξαθηηθνύ επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα-ππεξεζία-εξγαζία κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
& ΜΔΣΑΦΟΡΑ - ΣΟΠΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΤΟ (2) ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΙΒΧΣΙΧΝ
(Container) ΑΡΑΝΣΑ ΠΟΓΧΝ (40FT) ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΗ
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ
ΠΡΑΙΝΟΤ ΛΟΓΧ ΚΑΣΔΓΑΦΙΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - ΚΣΙΜΑΣΧΝ –
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ» (ΑΚ 18/2022), φπσο απηά
επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο γηα ηελ αλσηέξσ
πξνκήζεηα-ππεξεζία-εξγαζία έγηλε ζηελ εηαηξεία ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΖ ΘΝΛΡΔΦΛΔΟΠ ΑΔΔ, Γ/ΛΠΖ:
Ι.ΚΔΓΑΟΗΓΝΠ 108 ΘΔΠΖ ΠΛΡΟΗΒΑΛΗ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝΠ
,ΡΖΙ.: 2105575840 , 2105582862 , Δ-MAIL:
sales@hct.gr ΑΦΚ: 998102129 ΓΝ: ΦΑΔ ΑΘΖΛΥΛ, κε πνζό πξνζθνξάο ζπλνιηθνύ πνζνύ 9.920,00 €

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 78/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη ηεο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία
Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
1. Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
3. Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
4. Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
5. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
6. Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
7. Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
8. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
9. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
πλεκκέλα: 1. Ζ ππ’ αξ. 120/2022 (αξ. πξση.6118/24-3-2022)
Απφθαζε Γεκάξρνπ «Έγθξηζε Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο 18/2022»
2. Ζ ππ’ αξ 134/2022 (αξ.πξση: 6502/30-3-2022) Απφθαζε Γεκάξρνπ
«Θαηαθχξσζε Απνηειέζκαηνο»
3. Ρν ππ’ αξ. 6429/30-3-2022 πξαθηηθφ επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο
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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:24.03.022

ΑΡ.ΠΡΧΣ:6118

ΑΠΟΦΑΗ ΓΗΜΑΡΥΟΤ120/2022
ΘΔΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ&ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΣΟΠΟΠΟΘΔΣΗΗΓΤΟ(2)
ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝΔΜΠΟΡΔΤ-ΜΑΣΟΚΙΒΧΣΙΧΝ(Container)ΑΡΑΝΣΑΠΟΓΧΝ
(40FT)ΓΔΝΙΚΗΥΡΗΗΓΙΑΣΗΝΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑΑΝΑΓΚΗΑΠΟΘΗΚΔΤΗ
ΔΡΓΑΛΔΙΧΝΚΑΙΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝΣΗΓΙΔΤΘΤΝΗΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΚΑΙΠΡΑΙΝΟΤ
ΛΟΓΧΚΑΣΔΓΑΦΙΗ-ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗΣΧΝΚΑΣΑΚΔΤΧΝ-ΚΣΙΜΑΣΧΝ–
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝΣΟΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟΠΑΡΚΟΝΔΑΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ.
ΈγθξηζεηερληθώλπξνδηαγξαθώληεοκειέηεοΑ.Μ.18/2022
Ο Γήκαξρνο Ν.Φ.-Ν.Υ.
Έρνληαοππόςε:
ΡνλN.4270(ΦΔΘ247Α)ΦΔΘΑ143/28-6-2014«Αξρέοδεκνζηνλνκηθήοδηαρείξηζεοθαη
επνπηείαο(ελζσκάησζεηεοΝδεγίαο2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ».
ηελπαξ.4ηνπάξζξνπ209ηνπΛ.3463/2006,φπσοαλαδηαηππψζεθεκεηελπαξ.3ηνπ
άξζξνπ22ηνπΛ.3536/2007θαηηεοπαξ.9ηνπάξζξνπ209ηνπΛ.3463/2006,φπσο
πξνζηέζεθεκεηελπαξ.13ηνπάξζξνπ20ηνπΛ.3731/2008θαηδηαηεξήζεθεζεηζρχκεηελ
πεξίπησζε38ηεοπαξ. 1ηνπάξζξνπ 377ηνπΛ.4412/2016.

ηνάξζξν58ηνπΛ.3852/2010«ΛέαΑξρηηεθηνληθήηεοΑπηνδηνίθεζεοθαηηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο−Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο.»(ΦΔΘ87Α’).
ησλάξζξσλ5,105&118ηνπΛ.4412/2016«ΓεκφζηεοΠπκβάζεηοΈξγσλ,Ξξνκεζεηψλθαη
πεξεζηψλ(πξνζαξκνγήζηηοΝδεγίεο2014/24/ΔΔθαη2014/25/ΔΔ).»(ΦΔΘ147Α’),φπνπαπηά
Γελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Λ. 2286/95.


Ρν πξσηνγελέο αίηεκα κε κνλαδηθφ αξηζκφ ΑΓΑΚ 22REQ010252507.
Ρεπαξ.(7)ηνπΆξζξνπ158ηνπΛ.3463/2006(ΦΔΘ114/Α/08-06-2006),ενπνίααλαθέξεηφηη:
«
ηηοπεξηπηώζεηοηνπζηνηρείνπβ'ηεοπαξαγξάθνπ4ηνππαξόληνοθαηζηηο
πεξηπηώζεηοαπεπζείαοαλάζεζεοπξνκεζεηώλ,παξνρήοππεξεζηώλ,εθπόλεζεοκειεηώλ
θαηεθηέιεζεοέξγσλόηαλζπληξέρεηθαηεπείγνπζααλάγθε,εάλδελππάξρεηζηνλ
πξνϋπνινγηζκόπίζησζεήαπηήπνπππάξρεηείλαηαλεπαξθήο,εαλαγθαίαηξνπνπνίεζε
ηνππξνϋπνινγηζκνύγίλεηαηζηελπξώηε,κεηάηελαλάζεζε,ζπλεδξίαζεηνπδεκνηηθνύ
ήθνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.»

ΖπαξαπάλσπξνκήζεηαζαπξαγκαηνπνηεζείγηαηηοαλάγθεοηνπηκήκαηνοΞεξηβάιινληνο&
ΞνιηηηθήοΞξνζηαζίαο,ηεοΓ/λζεοΞεξηβάιινληνο&Ξξαζίλνπ,ζηαπιαίζηαζηέγαζεοηνπ
πξνζσπηθνχ.Ζπξνυπνινγηζζείζαδαπάλεηεοπξνκήζεηαοαλέξρεηαηζηηο10.000€κεην
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Φ.Π.Α.θαηζαβαξχλεηηνποθσδηθνχο:Κ.Α02.35.7135.015θαηΚ.Α02.35.6414.002,ηνπ
πξνυπνινγηζκνχηνπΓήκνπγηαηννηθνλνκηθφέηνο2022.ΖρξεκαηνδφηεζεζαγίλεηαπφΗδ.
Ξφξνπο ηνπ Γήκνπ.

Ρηοηερληθέοπξνδηαγξαθέο–ζπγγξαθήππνρξεψζεσλ(Α.Κ.18/22)πνπζπληάρζεθαλαπφηε
Γ/ΛΠΖΡΔΣΛΗΘΏΛΞΖΟΔΠΗΥΛηνπΓ.Λ.Φ.-Λ.Σ.θαηαθνξάηεπξνκήζεηακεηίηιν:«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ&
ΚΔΡΑΦΝΟΑ-ΡΝΞΝΞΝΘΔΡΖΠΖΓΝ(2)ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΑΠΚΔΛΥΛΔΚΞΝΟΔ-ΚΑΡΝΘΗΒΥΡΗΥΛ
(Container)ΠΑΟΑΛΡΑΞΝΓΥΛ(40FT)ΓΔΛΗΘΖΠΣΟΖΠΖΠΓΗΑΡΖΛΘΑΡΔΞΔΗΓΝΠΑΑΛΑΓΘΖ
ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠΔΟΓΑΙΔΗΥΛΘΑΗΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛΡΖΠΓΗΔΘΛΠΖΠΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠΘΑΗ
ΞΟΑΠΗΛΝΙΝΓΥΘΑΡΔΓΑΦΗΠΖΠ-ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖΠΡΥΛΘΑΡΑΠΘΔΥΛ-ΘΡΗΠΚΑΡΥΛ–
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΠΡΝ ΚΖΡΟΝΞΝΙΗΡΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ», γηα ην έηνο 2022.
Ρνγεγνλφοφηηεδηελέξγεηαηεοζπγθεθξηκέλεοπξνκήζεηαο-εξγαζίαο-ππεξεζίαογίλεηαηκεηε
Γηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε.


ΡηοδηαηάμεηοηνπΛ.3852/2010άξζξν58«ΑξκνδηφηεηεοηνπΓεκάξρνπ»παξ.2πνπαλαθέξεηφηη
«Όηαλδεκηνπξγείηαηάκεζνοθαηπξνθαλήοθίλδπλνοήαπεηιείηαηάκεζεδεκίαησλδεκνηηθψλ
ζπκθεξφλησλαπφηελαλαβνιήιήςεοαπφθαζεο,νΓήκαξρνοκπνξείλααπνθαζίζεηγηαζέκαηα
πνπαλήθνπλζηελαξκνδηφηεηαηεονηθνλνκηθήοήηεοεπηηξνπήοπνηφηεηαοδσήο.Πηελ
πεξίπησζεαπηήνθείιεηλαππνβάιεηπξνοέγθξηζεηεζρεηηθήαπφθαζήηνπθαηάηελεπφκελε
ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο».

ηνπΛ.4412/2016άξζξν32Αηννπνίναλαθέξεηφηηεδηαδηθαζίαηεοδηαπξαγκάηεπζεογίλεηαη
απφηξηκειέοφξγαλν,ηννπνίνζπγθξνηείηαηαπφηελΑλαζέηνπζαΑξρήθαηεηζεγείηαηπξνοην
απνθαηλφκελνφξγαλνγηαθάζεζέκαπνπαλαθχπηεηθαηάηελαλάζεζεηεοζχκβαζεο.
Απνθαζίδεη
Α.Ρεδηελέξγεηαηεοπξνκήζεηαοκεηίηιν:ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ&ΚΔΡΑΦΝΟΑ-ΡΝΞΝΞΝΘΔΡΖΠΖΓΝ(2)
ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΑΠΚΔΛΥΛΔΚΞΝΟΔ-ΚΑΡΝΘΗΒΥΡΗΥΛ(Container)ΠΑΟΑΛΡΑΞΝΓΥΛ(40FT)ΓΔΛΗΘΖΠ
ΣΟΖΠΖΠΓΗΑΡΖΛΘΑΡΔΞΔΗΓΝΠΑΑΛΑΓΘΖΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠΔΟΓΑΙΔΗΥΛΘΑΗΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛΡΖΠ
ΓΗΔΘΛΠΖΠΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠΘΑΗΞΟΑΠΗΛΝΙΝΓΥΘΑΡΔΓΑΦΗΠΖΠ-ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖΠΡΥΛ
ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ-ΘΡΗΠΚΑΡΥΛ–ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛΠΡΝΚΖΡΟΝΞΝΙΗΡΗΘΝΞΑΟΘΝΛΔΑΠΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ.,κε
ηεδηαδηθαζίαηεοδηαπξαγκάηεπζεορσξίοπξνεγνχκελεδεκνζίεπζεζχκθσλακεηηοδηαηάμεηοηνπ
Λ.3852/2010άξζξν58«ΑξκνδηφηεηεοηνπΓεκάξρνπ»παξ.2πνπαλαθέξεηφηη«Όηαλδεκηνπξγείηαη
άκεζνοθαηπξνθαλήοθίλδπλνοήαπεηιείηαηάκεζεδεκίαησλδεκνηηθψλζπκθεξφλησλαπφηελ
αλαβνιήιήςεοαπφθαζεο,νΓήκαξρνοκπνξείλααπνθαζίζεηγηαζέκαηαπνπαλήθνπλζηελ
αξκνδηφηεηαηεονηθνλνκηθήοήηεοεπηηξνπήοπνηφηεηαοδσήο.Πηελπεξίπησζεαπηήνθείιεηλα
ππνβάιεηπξνοέγθξηζεηεζρεηηθήαπφθαζήηνπθαηάηελεπφκελεζπλεδξίαζεηεοαληίζηνηρεο
επηηξνπήο»θαηηηοδηαηάμεηοηνπΛ.4412/2016άξζξν32Αηννπνίναλαθέξεηφηηεδηαδηθαζίαηεο
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δηαπξαγκάηεπζεογίλεηαηαπφηξηκειέοφξγαλν,ηννπνίνζπγθξνηείηαηαπφηελΑλαζέηνπζαΑξρήθαη
εηζεγείηαηπξνοηναπνθαηλφκελνφξγαλνγηαθάζεζέκαπνπαλαθχπηεηθαηάηελαλάζεζεηεο
ζχκβαζεο.
Β.Ρελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε Α.Κ. 18/2022,πνπζπληάρζεθεθαηζεσξήζεθελφκηκα
απφηεΓ/ΛΠΖΡΔΣΛΗΘΥΛΞΖΟΔΠΗΥΛηνπΓ.Λ.Φ.Λ.Σ.,ηεοαλσηέξσπξνκήζεηαοπξνυπνινγηζκνχ
10.000,00€.
Γ.Β.Νξίδεηηξηκειήεπηηξνπήδηαπξαγκάηεπζεορσξίοπξνεγνχκελεδεκνζίεπζεγηαηελελιφγσ
Ξξνκήζεηα σο εμήο:

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΘΗΡΠΗΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΚΔΙΝΠ
ΘΝΙΝΒΝ ΔΑ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ
ΑΛΑΠΡΑΠΝΞΝΙΝ ΑΛΡΥΛΗΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΚΞΑΚΞΑΘΝ ΖΙΔΘΡΟΑ
ΚΔΙΝΠ
ΠΓΝΟΑΘΖ ΔΙΔΛΖ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ
ΑΠΖΚΑΘΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

Ο Γήκαξρνο
Ν.Φηιαδέιθεηαο-ΝέαοΥαιθεδόλαο
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ
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ANΑΡΣΗΣΔΟ ΣΗ ΓΙΑΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΚΗΜΓΗ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ
Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ- Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:30/3/2022
ΑΡ.ΠΡΧΣ: 6502

ΥΡΟΝΟ ΓΙΑΣΗΡΗΗ: ΣΡΙΔΣΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
ΑΠΟΦΑΗΓΗΜΑΡΥΟΤ 134/ 2022
ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ - ΣΟΠΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΤΟ (2) ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ
ΔΜΠΟΡΔΤ- ΜΑΣΟΚΙΒΧΣΙΧΝ (Container) ΑΡΑΝΣΑ ΠΟΓΧΝ (40FT) ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ ΛΟΓΧ ΚΑΣΔΓΑΦΙΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ
- ΚΣΙΜΑΣΧΝ – ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ.
Α.Μ.: 18/22
(ΑΜ.18/2022)
(ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ)
Ο Γήκαξρνο Ν.Φ.-Ν.Υ.
Έρνληαο ππόςε:













Ρν Λ. 4412/2016,
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Κέξνπο Α' ηνπ Λ. 4782/21 (ΦΔΘ 36/Α/9-3-21) " Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη
αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ
ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ
πγεία.",
Ρν Λ. 3463/2006 «Γεκνηηθφο θαη Θνηλνηηθφο Θψδηθαο»,
Ρν Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο»,
Ρν Ξ.Γ. 80/16 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο»,
Ρν Λ. 4270/2014 (ΦΔΘ 143/28-06-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη σο
ζήκεξα,
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ N.4555/2020 “Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο
ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα «ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η»]» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 203 «Γηαηάθηεο ζηνπο
Ν.Ρ.Α. α’ βαζκνχ».
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 [Δπηινγή ησλ δηαδηθαζηψλ (άξζξν 26 ηεο Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ)] ηνπ Λ.
4412/2016: «……..6. Πηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη πεξηζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην άξζξν 32, νη
αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξεί λα πξνζθεχγνπλ ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε
δεκνζίεπζε ή δηαγσληζκφ.»
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 παξ. γ. ηνπ Λ. 4412/2016 [Ξξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε
ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32 ηεο Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ) ]: «….1. Πηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη
πεξηζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 6, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ
δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνζθεχγνληαο ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε. 7)
Ζ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκφζηεο
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ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο:….. γ) ζην
κέηξν πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα
απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα
ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. Νη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινχληαη νη
αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα
απνξξένπλ απφ δηθή ηνπο επζχλε.»




Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32Α ηνπ Λ. 4412/2016: «Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ
22 παξάγξαθνη 1, 36, 72 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε α΄, 79 παξάγξαθνη 1 έσο 4, θαη 221 παξάγξαθνη 8 θαη
9, νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 32: α) φπνπ ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ
πξνθαζνξηζκέλν ζπκκεηέρνληα, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, κε ηελ παξάγξαθν 3,
κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηελ παξάγξαθν 6, β) ιφγσ ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηεο
αλάζεζεο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, ή γ) ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο ζπλαιιαγήο ζηελ πεξίπησζε πξνκεζεηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο θαη αγνξάδνληαη ζε ρξεκαηηζηήξην
εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4. Πηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ε δηαδηθαζία
δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο, φπνπ ππάξρεη, θαη ε αμηνιφγεζε ησλ
πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεηαη ζε εληαίν ζηάδην κε ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. Πηελ πεξίπησζε γ΄ δελ
απαηηείηαη πξνεγνχκελε πξφζθιεζε θαη ε δηαδηθαζία δηεμάγεηαη κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ζπλαιιαγήο».
Ρελ παξ.(7) ηνπ Άξζξνπ 158 ηνπ Λ.3463/2006 (ΦΔΘ 114/Α/08-06-2006), ε νπνία αλαθέξεη φηη «Πηηο

πεξηπηψζεηο ηνπ ζηνηρείνπ β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο
πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ φηαλ ζπληξέρεη θαηεπείγνπζα
αλάγθε, εάλ δελ ππάξρεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πίζησζε ή απηή πνπ ππάξρεη είλαη αλεπαξθήο, ε αλαγθαία
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη ζηελ πξψηε, κεηά ηελ αλάζεζε, ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή
θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.»



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32Α ηνπ Λ. 4412/2016: «Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γίλεηαη απφ ηξηκειέο
φξγαλν ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη εηζεγείηαη πξνο ην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα
θάζε ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο».
 Ρσλ εθδνζεηζψλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ ινηπέο ( πιελ ησλ ήδε αλαθεξφκελσλ )
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα
νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε ( λφκνπ, Ξ.Γ.,
π. Απφθαζεο, θ.ι.π. ) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ, έζησ
θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
 Γεδνκέλνπ φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, νη πηζηψζεηο ησλ Θ.Α. 02.35.7135.015
θαη Θ.Α. 02.35.6414.002 είλαη αλεπαξθήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζηελ πξψηε,
κεηά ηελ αλάζεζε, ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.(7) ηνπ
Άξζξνπ 158 ηνπ Λ.3463/2006 (ΦΔΘ 114/Α/08-06-2006), ζα πξνβιεθηεί ε αλαγθαία ηξνπνπνίεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ έγθξηζε θαη δηάζεζε ησλπηζηψζεσλ.
 Ρν αξ.πξση: 6429/30-03-2022 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο & Γλσκνδφηεζεο επί ζπκβάζεσλ
πνπ αθνξνχλ έθηαθηα & απξφβιεπηα γεγνλφηα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα θαη ηελ θήξπμε
νξηζηηθψλ αλαδφρσλ.
 Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Α.Κ. 18/2022) πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηε Γ/λζε
Ρερληθψλ πεξεζηψληνπ Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ., θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ 120/2022 απφθαζε δεκάξρνπ (ΑΓΑ:
Τ1ΔΒ46ΚΥ0Η-779) γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ - ΣΟΠΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΤΟ (2)
ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤ- ΜΑΣΟΚΙΒΧΣΙΧΝ (Container) ΑΡΑΝΣΑ ΠΟΓΧΝ (40FT)
ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΚΑΙ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ ΛΟΓΧ ΚΑΣΔΓΑΦΙΗ
- ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - ΚΣΙΜΑΣΧΝ – ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟ
ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ».
 Ρν γεγνλφο φηη ην φξην ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο είλαη κέρξη 30.000,00€.


Ρηο πξνζθνξέο ησλ ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ, νη νπνίεο ήηαλ νη εμήο:

ΑΔΑ: 693Ι46ΜΩ0Ι-5ΜΜ

Α/Α
1

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΑΡ.ΠΡΧΣ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΖ ΘΝΛΡΔΦΛΔΟΠ 6388/29-3-22
ΑΔΔ

ΟΙΚ.ΠΡΟΦΟΡΑ
9.920,00€
(ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α. 24%)

Απνθαζίδεη:
Α. Αλαζέηεη ηελ σο άλσ ππεξεζία ζηελ εηαηξεία ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΖ ΘΝΛΡΔΦΛΔΟΠ ΑΔΔ, Γ/ΛΠΖ:
Ι.ΚΔΓΑΟΗΓΝΠ 108 ΘΔΠΖ ΠΛΡΟΗΒΑΛΗ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝΠ ,ΡΖΙ.: 2105575840 , 2105582862 , Δ-MAIL:
sales@hct.gr ΑΦΚ: 998102129 ΓΝ: ΦΑΔ ΑΘΖΛΥΛ, ε νπνία πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, φπσο
απηέο αλαθέξνληαη ζηελ Α.Κ. 18/2022, θαη ε νπνία πξνζέθεξε ηελ ηηκή αλαιπηηθά σο εμήο:

α/α

1

2

Πεξηγξαθή
Conteiner 40΄ft
12,20x2,40x2,60mstandard
εκπνξεπκαηνθηβσηηα
Κεηαρεηξηζκέλα
Κεηαθνξά κε Γεξαλφ ζηελ
δηεχζπλζε Πειεπθείαο &
Ιεσθφξνο Θεζζαινλίθεο

Μνλάδα
Πνζόηεηα
Μέηξεζεο

ηεκάρην

Σηκή
Μνλάδαο

Γαπάλε

2

3.150,00€

6.300,00 €

1

1.700,00€

1.700,00€

Μεξηθή Γαπάλε:

8.000,00 €

Φ.Π.Α. 24%:

1.920,00 €

πλνιηθή Γαπάλε:



9.920,00 €

Β. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ 9.920,00 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%) γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ
- ΣΟΠΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΤΟ (2) ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤ- ΜΑΣΟΚΙΒΧΣΙΧΝ (Container)
ΑΡΑΝΣΑ ΠΟΓΧΝ (40FT) ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ
ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ ΛΟΓΧ
ΚΑΣΔΓΑΦΙΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - ΚΣΙΜΑΣΧΝ – ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟ
ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ» ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληαικάησλ πιεξσκήο κεηά
ηελ ππνβνιή ηζφπνζσλ εμνθιεηηθψλ ηηκνινγίσλ

ΓΖΚΝΠ Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ - Λ. ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
Δηζεγεηήο Ρκ/ξρεο Γηεπζπληήο Γελ. Γξακ.

ΟΓΗΜΑΡΥΟ

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

ΑΔΑ: 693Ι46ΜΩ0Ι-5ΜΜ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ –
ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ
ΥΧΡΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ
ΓΗΜΟΙΔΤΗΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗΝ
120/2022 ΑΠΟΦΑΗ ΓΗΜΑΡΥΟΤ

ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ: 30-03-22
ΑΡ. ΠΡΧΣ. 6429

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ
Πην δεκνηηθφ θηίξην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 464 & Αγ. Αλαξγχξσλ,
2νο φξνθνο, ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ, ζήκεξα 30-03-2022, εκέξα ΡΔΡΑΟΡΖ θαη ψξα
11:30π.κ.,ζπλήιζεε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε
δεκνζίεπζε, γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν ««ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ - ΣΟΠΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΤΟ (2)
ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΙΒΧΣΙΧΝ (Container) ΑΡΑΝΣΑ ΠΟΓΧΝ (40FT)
ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΚΑΙ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ ΛΟΓΧ ΚΑΣΔΓΑΦΙΗ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - ΚΣΙΜΑΣΧΝ – ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ», πνζνύ 10.000,00€ε νπνία έρεη νξηζηεί κε ηελ 120/2022 Απφθαζε
Γεκάξρνπ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε έπεηηα απφ ηελ ππ’
αξ.πξση:6121/24-02-2022πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο κε ηε
δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε σο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία.
Πηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ήηαλ παξφληεο:
1. ΘΗΡΠΗΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΡΔ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

2. ΘΝΙΝΒΝ ΔΑ

ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ

ΚΔΙΝΠ

3. ΑΛΑΠΡΑΠΝΞΝΙΝ ΑΛΡΥΛΗΑ ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΡΔ

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

Ζ επηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο :
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 άξζξν 58 «Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ» παξ.2 πνπ αλαθέξεη φηη
«Όηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθψλ
ζπκθεξφλησλ απφ ηελ αλαβνιή ιήςεο απφθαζεο, ν Γήκαξρνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ
αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο ή ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο. Πηελ πεξίπησζε απηή
νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ θαηά ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο
επηηξνπήο».

ΑΔΑ: 693Ι46ΜΩ0Ι-5ΜΜ

2.Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4764/2020 θαη ην άξζξν 32 ηνπ Λ. 4412/2016: Ξξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία
κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε θαη 32Α ηνπ Λ. 4412/2016 (πξνζζήθε άξζξνπ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ Λ.4605/19): «Οχζκηζε δεηεκάησλ πξνζθπγήο ζε δηαδηθαζία κε
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε».
3.Ρνπ Λ. 4412/2016 άξζξν 32Α ην νπνίν αλαθέξεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γίλεηαη απφ
ηξηκειέο φξγαλν, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη εηζεγείηαη πξνο ην απνθαηλφκελν
φξγαλν γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο
4.Ρελ 120/2022 Απφθαζε Γεκάξρνπ (αξ.πξση: 6118/24-03-22) (ΑΓΑ:Τ1ΔΒ46ΚΥ0Η-779)
5.Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Α.Κ. 18/22) πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηε Γ/ΛΠΖ
ΡΔΣΛΗΘΏΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ηνπ Γ.Λ.Φ.-Λ.Σ. θαη αθνξά ηε πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ & ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΡΝΞΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΓΝ (2) ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΑΠΚΔΛΥΛ ΔΚΞΝΟΔ- ΚΑΡΝΘΗΒΥΡΗΥΛ (Container) ΠΑΟΑΛΡΑ
ΞΝΓΥΛ (40FT) ΓΔΛΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΠΑ ΑΛΑΓΘΖ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΘΑΗ
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ

ΡΖΠ

ΓΗΔΘΛΠΖΠ

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ

ΘΑΗ

ΞΟΑΠΗΛΝ

ΙΝΓΥ

ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΖΠ

-

ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖΠ ΡΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ - ΘΡΗΠΚΑΡΥΛ – ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΠΡΝ ΚΖΡΟΝΞΝΙΗΡΗΘΝ ΞΑΟΘΝ
ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ».
6. Ρελ ππ΄αξ. πξση. 6388/29-03-22 πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΖ ΘΝΛΡΔΗΛΔΟΠ ΑΔΔ,
πνπ ππνβιήζεθε εκπξφζεζκα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο νπνίαο θξίζεθαλ πιήξε θαη νξζά ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξ. πξση. 6121/24-02-2022 πξφζθιεζε.
Θαηφπηλ φισλ ησλ παξαπάλσ ε Δπηηξνπή
εηζεγείηαη
ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ & ΚΔΡΑΦΝΟΑ - ΡΝΞΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΓΝ
(2) ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΑΠΚΔΛΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΝΘΗΒΥΡΗΥΛ (Container) ΠΑΟΑΛΡΑ ΞΝΓΥΛ (40FT) ΓΔΛΗΘΖΠ
ΣΟΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΠΑ ΑΛΑΓΘΖ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΡΖΠ
ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΟΑΠΗΛΝ ΙΝΓΥ ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΖΠ - ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖΠ ΡΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ
- ΘΡΗΠΚΑΡΥΛ – ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΠΡΝ ΚΖΡΟΝΞΝΙΗΡΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» ζηελ εηαηξεία
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΝΣΔΙΝΔΡ ΑΔΔ ,πνπ εδξεχεη ζηνλ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ, ΚΔΓΑΟΗΓΝΠ ΘΔΠΖ
ΠΛΡΟΗΒΑΛΗ 108, Ρ.Θ. 19300, ΑΦΚ 998102129, ΓΝ ΦΑΔ ΑΘΖΛΥΛ, ΡΖΙ. 2105575840, FAX:
2105576563,e-mail: sales@hct.grκε πνζφ πξνζθνξάο 9.920,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%
Γηα ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξφλ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα θάησζη κέιε

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΚΙΣΙΟ ΥΡΗΣΟ

ΚΟΛΟΒΟΤ ΔΤΑ

ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΣΧΝΙΑ

