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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 9/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 58/2022
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε ησλ ππ’αξηζ. 59/2022, 64/2022 θαη 65/2022
απνθάζεσλ Γεκάξρνπ θαη ηνπ αξηζ. πξση. 3952/25-2-2022
πξαθηηθνχ επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηαππεξεζία-εξγαζία κε ηίηιν «Αζθάιηζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο
πεξηνπζίαο Γήκνπ Λ.Φ.-Λ.Σ. (Κάξηηνο-Γεθέκβξηνο 2022)» (ΑΚ
7/2022).
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 9 ηνπ
κήλα Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε 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
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 4462/8/4-3-2022
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
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θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 74 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, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε, έρνληαο
πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο ην 4ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 4234/1-3-2022 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ
ζέκαηνο :
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ησλ ππ’ αξ. 59/2022, 64/2022 & 65/2022 απνθάζεσλ Γεκάξρνπ θαη ηνπ 3952/25-2-2022
πξαθηηθνχ επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα-ππεξεζία-εξγαζία κε ηίηιν: «ΑΠΦΑΙΗΠΖ
ΘΗΛΖΡΖΠ & ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ (ΚΑΟΡΗΝΠ –
ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2022) (ΑΚ 7/2022)»
ΥΔΣ:Ζ ππ’ αξ. 59/2022 (αξ. πξση. 3830/24-2-2022)
Απφθαζε Γεκάξρνπ «Έγθξηζε Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο 7/2022»
Ζ ππ’ αξ 64/2022 (αξ.πξση: 3953/25-2-2022)
Απφθαζε Γεκάξρνπ «Θαηαθχξσζε Απνηειέζκαηνο»
Ζ ππ’ αξ 65/2022 (αξ.πξση: 3954/25-2-2022)
Απφθαζε Γεκάξρνπ «Θαηαθχξσζε Απνηειέζκαηνο»
Ρν ππ’ αξ. 3952/25-2-2022 πξαθηηθφ επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο
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»



Ρνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147 Α’) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 32 ηνπ Ν.
4412/2016: Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε
δεκνζίεπζε θαη 32Α ηνπ Ν. 4412/2016 (πξνζζήθε άξζξνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 43
ηνπ Ν.4605/19): «Ρύζκηζε δεηεκάησλ πξνζθπγήο ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε
ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε», φπνπ αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη εμαηξνχληαη ηεο
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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,

Ρν γεγνλφο φηη ε αλσηέξσ δηαδηθαζία επηιέρζεθε ζχκθσλα κε ην Λ. 4412/2016, σο ζπλέπεηα ηεο
ιήμεο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ ηελ 28ε
Φεβξνπαξίνπ 2022 θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ αθνξνχλ
αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο (π.ρ. απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη
θιαδεκάησλ απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, δηελέξγεηα απνιπκάλζεσλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ιφγσ ηεο
παλδεκίαο ηνπ θνξνλατνχ SARS-COV-2) θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο.

Ρελ 59/2022 Απφθαζε Γεκάξρνπ (αξ.πξση: 3830/24-02-2022) (ΑΓΑ:6ΛΗΟ46ΚΥ0Η-ΚΟ) «Έγθξηζε
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο» γηα ηελ πξνκήζεηα – ππεξεζία – εξγαζία κε ηίηιν «ΑΠΦΑΙΗΠΖ
ΘΗΛΖΡΖΠ & ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ ΓΖΚΝ (Α.Κ 7/2022)» κε ηελ νπνία έγηλε ε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο, θαζνξίζηεθε ε δηελέξγεηα εθηέιεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο – ππεξεζίαο –
εξγαζίαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε θαη θαζνξίζηεθε ηξηκειήο
επηηξνπή δηαπξαγκάηεπζεο

Ρν αξ.πξση: 3952/25-02-2022 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-ππεξεζίαεξγαζία θαη ηελ θήξπμε νξηζηηθψλ αλαδφρσλ.

Ρελ απφθαζε Γεκάξρνπ 64/2022 (αξ.πξση 3953/25-2-2022) κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε
ΝΚΑΓΑ Α – ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ CPV 66515200-5 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε
ρακειφηεξε ηηκή ζηελ εηαηξεία :NP ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ-ΝΔΟ ΠΟΔΙΓΧΝ ΑΔ. ΑΔ πνπ εδξεχεη
Ι.ΘΖΦΗΠΗΑΠ 81-83 ΚΑΟΝΠΗ ΡΘ 151 24 ΑΦΚ 094035800 ΓΝ ΦΑΔ ΑΘΖΛΥΛ ΡΖΙ: 210-4173300, 2104173326 FAX: 210-4173345, 210-4173336 mail:info@np-insurance.gr, gbouboulis@npasfalistiki.gr κε πνζό πξνζθνξάο (κηθηά αζθάιηζηξα) ζπλνιηθνύ πνζνύ 6.155,00 € γηα ην
ρξνληθό δηάζηεκα 1/3/2022 -31/12/2022

Ρελ απφθαζε Γεκάξρνπ 64/2022 (αξ.πξση 3953/25-2-2022) κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε
ΝΚΑΓΑ Β – ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ CPV 66514110-0 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε
ηηκή ζηελ εηαηξεία :NP ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ-ΝΔΟ ΠΟΔΙΓΧΝ ΑΔ. ΑΔ πνπ εδξεχεη Ι.ΘΖΦΗΠΗΑΠ 81-83
ΚΑΟΝΠΗ ΡΘ 151 24 ΑΦΚ 094035800 ΓΝ ΦΑΔ ΑΘΖΛΥΛ ΡΖΙ: 210-4173300, 210-4173326
FAX: 2104173345, 210-4173336 mail:info@np-insurance.gr, gbouboulis@np-asfalistiki.gr κε πνζό
πξνζθνξάο (κηθηά αζθάιηζηξα) ζπλνιηθνύ πνζνύ 21.180,00 € γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα
1/3/2022 -31/12/2022

Ρελ απφθαζε Γεκάξρνπ 65/2022 (αξ.πξση 3954/25-2-2022) κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε
ΝΚΑΓΑ Γ – ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΕΥΖΠ ΣΔΗΟΗΠΡΥΛ Κ.Δ CPV 66511000-5 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε
ηηκή ζηελ εηαηξεία :«Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ “Η ΔΘΝΙΚΗ”», πνπ εδξεχεη
Ι. ΠΓΓΟΝ 103-105 ΑΘΖΛΑ ΡΘ 117 45 ΑΦ.Κ. 094003849 Γ.Ν.. ΦΑΔ ΑΘΖΛΥΛ ΡΖΙ: 210-9099645
FAX: 210-9099254 mail:diagonismoi@insurance.nbg.gr, fchalikiopoulos@insurance.nbg.gr κε
πνζό πξνζθνξάο (κηθηά αζθάιηζηξα) ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.223,00 € γηα αλαλέσζε εηήζηαο
ζύκβαζεο από 1/3/2022 έσο 28/2/2023

ηελ απφθαζε Γεκάξρνπ 504/2021 (αξ.πξση: 18646/2021) «Νξηζκφο Αληηδεκάξρσλ» κε ηελ νπνία
έρεη νξηζηεί σο Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ν θ. Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο ζηνλ νπνίν έρεη
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κεηαβηβαζηεί ε αξκνδηφηεηα, ε ππνγξαθή φισλ ησλ απνθάζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.
Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην ζψκα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο
πεξί έγθξηζεο ησλ ππ’ αξ. 59/2022, 64/2022 & 65/2022 απνθάζεσλ Γεκάξρνπ θαη ηνπ 3952/25-2-2022
πξαθηηθνχ επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα-ππεξεζία-εξγαζία κε ηίηιν: «ΑΠΦΑΙΗΠΖ
ΘΗΛΖΡΖΠ & ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ (ΚΑΟΡΗΝΠ –
ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2022) (ΑΚ 7/2022)»
Ξαξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε.
ΤΝΗΜ. : Ζ ππ’ αξ. 59/2022 (αξ. πξση. 3830/24-2-2022) Απφθαζε Γεκάξρνπ «Έγθξηζε Ρερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο 7/2022»
Ζ ππ’ αξ 64/2022 (αξ.πξση: 3953/25-2-2022) Απφθαζε Γεκάξρνπ «Θαηαθχξσζε Απνηειέζκαηνο»
Ζ ππ’ αξ 65/2022 (αξ.πξση: 3954/25-2-2022) Απφθαζε Γεκάξρνπ «Θαηαθχξσζε Απνηειέζκαηνο»
Ρν ππ’ αξ. 3952/25-2-2022 πξαθηηθφ επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ
νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 9/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο.
Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ φηη ηάζζνληαη ηα κέιε ηεο Ν.Δ. θ.θ. Ξ.Γξεηδειηάο θαη Γ.Αλεκνγηάλλεο,



Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Θ.Ρνκπνχινγινπ δήισζε «παξψλ» θαηά ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία.

ζεσξψληαο φηη γίλεηαη θαηάρξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάζεζεο ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο θαη ρσξίο
λα ακθηζβεηείηαη ε αλαγθαηφηεηα απηήο, πνπ κπνξνχζε φκσο λα έρεη απνθεπρζεί αλ νη ζρεηηθέο
ελέξγεηεο είραλ γίλεη πην έγθαηξα.

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. 7/2022 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,
 Ρν γεγνλφο φηη ε αλσηέξσ δηαδηθαζία επηιέρζεθε ζχκθσλα κε ην Λ. 4412/2016, σο ζπλέπεηα ηεο
ιήμεο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ ηελ 28ε
Φεβξνπαξίνπ 2022 θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ
αθνξνχλ αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο (π.ρ. απνθνκηδή
απνξξηκκάησλ θαη θιαδεκάησλ απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, δηελέξγεηα απνιπκάλζεσλ ησλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλατνχ SARS-COV-2) θαη ζηελ παξνρή
ππεξεζηψλ Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο.


Ρελ 59/2022 Απφθαζε Γεκάξρνπ (αξ.πξση: 3830/24-02-2022) (ΑΓΑ:6ΛΗΟ46ΚΥ0Η-ΚΟ) «Έγθξηζε
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο» γηα ηελ πξνκήζεηα – ππεξεζία – εξγαζία κε ηίηιν «ΑΠΦΑΙΗΠΖ
ΘΗΛΖΡΖΠ & ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ ΓΖΚΝ (Α.Κ 7/2022)»


Ρν αξ.πξση: 3952/25-02-2022 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο & Γλσκνδφηεζεο επί
ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ έθηαθηα & απξφβιεπηα γεγνλφηα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξνζθπγή

ΑΔΑ: ΨΧ2Μ46ΜΩ0Ι-0Ρ1

ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηαππεξεζία-εξγαζία θαη ηελ θήξπμε νξηζηηθψλ αλαδφρσλ.


Ρελ απφθαζε Γεκάξρνπ 64/2022 (αξ.πξση 3953/25-2-2022) κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε
ΝΚΑΓΑ Α – ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ CPV 66515200-5 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε
ρακειφηεξε ηηκή ζηελ εηαηξεία :NP ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ-ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΥΛ ΑΔ. ΑΔ κε πνζφ πξνζθνξάο
(κηθηά αζθάιηζηξα) ζπλνιηθνχ πνζνχ 6.155,00 € γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1/3/2022 -31/12/2022



Ρελ απφθαζε Γεκάξρνπ 64/2022 (αξ.πξση 3953/25-2-2022) κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε
ΝΚΑΓΑ Β – ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ CPV 66514110-0 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε
ρακειφηεξε ηηκή ζηελ εηαηξεία :NP ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ-ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΥΛ ΑΔ. ΑΔ κε πνζφ πξνζθνξάο
(κηθηά αζθάιηζηξα) ζπλνιηθνχ πνζνχ 21.180,00 € γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1/3/2022 -31/12/2022



Ρελ απφθαζε Γεκάξρνπ 65/2022 (αξ.πξση 3954/25-2-2022) κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε
ΝΚΑΓΑ Γ – ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΕΥΖΠ ΣΔΗΟΗΠΡΥΛ Κ.Δ CPV 66511000-5 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε
ρακειφηεξε ηηκή ζηελ εηαηξεία :«Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξία Γεληθψλ Αζθαιεηψλ “Ζ ΔΘΛΗΘΖ”», κε
πνζφ πξνζθνξάο (κηθηά αζθάιηζηξα) ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.223,00 € γηα αλαλέσζε εηήζηαο
ζχκβαζεο απφ 1/3/2022 έσο 28/2/2023



ηελ απφθαζε Γεκάξρνπ 504/2021 (αξ.πξση: 18646/2021) «Νξηζκφο Αληηδεκάξρσλ» κε ηελ νπνία
έρεη νξηζηεί σο Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ν θ. Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο ζηνλ νπνίν έρεη
κεηαβηβαζηεί ε αξκνδηφηεηα, ε ππνγξαθή φισλ ησλ απνθάζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.
Α π ν θ α ζ ί δ ε η θαηά πιεηνςεθία
(6 ΤΠΔΡ-2 ΚΑΣΑ)

Ρελ έγθξηζε ησλ ππ’ αξ. 59/2022, 64/2022 & 65/2022 απνθάζεσλ Γεκάξρνπ θαη ηνπ αξηζ.
πξση. 3952/25-2-2022 πξαθηηθνύ επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα-ππεξεζία-εξγαζία κε
ηίηιν: «ΑΦΑΛΙΗ ΚΙΝΗΣΗ & ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ
ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ (ΜΑΡΣΙΟ –ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2022)» (ΑΚ 7/2022), φπσο απηά επηζπλάπηνληαη ζηελ
παξνχζα.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 58/2022
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
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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 Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο
8. Γ/λζε Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ
9. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
10. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
πλεκκέλα:
1. Ζ ππ’ αξ. 59/2022 (αξ. πξση. 3830/24-2-2022)
Απφθαζε Γεκάξρνπ «Έγθξηζε Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο 7/2022»
2. Ζ ππ’ αξ 64/2022 (αξ.πξση: 3953/25-2-2022)
Απφθαζε Γεκάξρνπ «Θαηαθχξσζε Απνηειέζκαηνο»
3. Ζ ππ’ αξ 65/2022 (αξ.πξση: 3954/25-2-2022)
Απφθαζε Γεκάξρνπ «Θαηαθχξσζε Απνηειέζκαηνο»
4. Ρν ππ’ αξ. 3952/25-2-2022 πξαθηηθφ επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ
Ν. ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – Ν. ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

Βαζκφο Αζθαιείαο: Αδηαβάζκεην
Βαζκφο Ξξνηεξαηφηεηαο: Δπείγνλ
Σξφλνο Γηαηήξεζεο: Ρξηεηία
ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΗ ΓΙΑΤΓΔΙΑ
Ζκεξνκελία: Λέα Φηιαδέιθεηα,
24/02/22
Αξ. πξση.: 3830

ΑΞΝΦΑΠΖ ΓΖΚΑΟΣΝ 59/2022
ΘΔΚΑ: ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΗΛΖΡΖΠ & ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ ΓΖΚΝ
(ΚΑΟΡΗΝΠ - ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2022)
Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο κειέηεο
Ο Γήκαξρνο Ν.Φ.-Ν.Υ.
Έρνληαο ππόςε:















Ρελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Λ. 3463/06 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ
2 ηνπ Λ. 4038/2012 (ΦΔΘ 14/Α/2012) θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφ 26-08-2015
πξάμεο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ 102/Α/2015).
Ρνλ Λ.4555 / 2018 (ΦΔΘ Α 133/19-7-2018) «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»]
Ρνλ N. 4270 (ΦΔΘ 247 Α) ΦΔΘ Α 143/28-6-2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ».
Ρελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
22 ηνπ Λ. 3536/2007 θαη ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ
παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Λ. 4412/2016.
Ρν άξζξν 58 ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο − Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο.» (ΦΔΘ 87 Α’).
Ρα άξζξα 5, 105 & 118 ηνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη
πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).» (ΦΔΘ 147 Α’), φπνπ απηά
δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Λ. 2286/95.
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."
Ρελ εμαζθαιηζκέλε πίζησζε ηνπ ππφ έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022 ηνπ Γήκνπ ζηνπο Θ.Α.:
02.10.6251.001,
02.10.6253.001,
02.15.6253.001,
02.15.6253.002,
02.20.6252.001,
02.20.6255.001, 02.30.6253.001, 02.35.6252.001 θαη 02.45.6253.001 ζπλνιηθνχ πνζνχ
32.020,00€.
Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Α.Κ. 7/22) πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηε Γ/ΛΠΖ
ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ, ΑΛΑΘΘΙΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ ηνπ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. θαη αθνξνχλ ζηελ
ππεξεζία κε ηίηιν «ΑΦΑΛΙΗ ΚΙΝΗΣΗ & ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΓΗΜΟΤ (ΜΑΡΣΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2022)».
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Ρν γεγνλφο φηη ε δηελέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο-εξγαζίαο-ππεξεζίαο γίλεηαη κε ηε
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε
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»
- ηνπ 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.
Απνθαζίδεη:

Α. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ΑΚ 7/2022 κειέηεο, ηε δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν
««ΑΦΑΛΙΗ ΚΙΝΗΣΗ & ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΓΗΜΟΤ (ΜΑΡΣΙΟ - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2022)»»
κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε ζχκθσλα κε ηηο 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» θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 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.
Β. Νξίδεη ηξηκειή επηηξνπή δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε γηα ηελ ελ ιφγσ κειέηε σο
εμήο:

ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΚΔΙΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ
ΛΡΗΝΓΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΕΝΓΙΝ ΑΛΡΥΛΗΝΠ

ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ
ΤΑΙΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΣΑΡΕΖΘΥΛΠΡΑΛΡΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΓΑΙΑΡΔΟΝΠ ΠΞΟΝΠ

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

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

ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΔΠΔΙΓΟΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:25/02/2022
ΑΡ.ΠΡΧΣ:3953

ΒΑΘΜΟ ΑΦΑΛΔΙΑ: ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ
ΥΡΟΝΟ ΓΙΑΣΗΡΗΗ: ΣΡΙΔΣΙΑ

ΑΠΟΦΑΗ ΓΗΜΑΡΥΟΤ 64/ 2022
ΘΔΜΑ: «ΑΦΑΛΙΗ ΚΙΝΗΣΗ & ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ
ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
(ΜΑΡΣΙΟ –ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2022» (ΑΜ 7/2022)
(ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ)
Ο Γήκαξρνο Ν.Φ.-Ν.Υ.
Έρνληαο ππφςε:
•
Ρελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Λ. 3463/06 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ
2 ηνπ Λ. 4038/2012 (ΦΔΘ 14/Α/2012) θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφ 26-08-2015 πξάμεο
λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ 102/Α/2015).
•
Ρνλ Λ.4555 / 2018 (ΦΔΘ Α 133/19-7-2018) «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»]
•
Ρνλ N. 4270 (ΦΔΘ 247 Α) ΦΔΘ Α 143/28-6-2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ».
•
Ρελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
22 ηνπ Λ. 3536/2007 θαη ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.
13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 377 ηνπ Λ. 4412/2016.
•
Ρν άξζξν 58 ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο − Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο.» (ΦΔΘ 87 Α’).
•
Ρα άξζξα 5, 105 & 118 ηνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη
πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).» (ΦΔΘ 147 Α’), φπνπ απηά δελ
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Λ. 2286/95.
•
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."
•
Ρελ εμαζθαιηζκέλε πίζησζε ηνπ ππφ έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022 ηνπ Γήκνπ ζηνπο Θ.Α.:
02.10.6251.001, 02.10.6253.001, 02.15.6253.001, 02.15.6253.002, 02.20.6252.001, 02.20.6255.001,
02.30.6253.001, 02.35.6252.001 θαη 02.45.6253.001 ζπλνιηθνχ πνζνχ 32.020,00€.
•
Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Α.Κ. 7/22) πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηε Γ/ΛΠΖ
ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ, ΑΛΑΘΘΙΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ ηνπ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. θαη αθνξνχλ ζηελ ππεξεζία κε
ηίηιν «ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΗΛΖΡΖΠ & ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ ΓΖΚΝ (ΚΑΟΡΗΝΠ - ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2022)».
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• Ρν γεγνλφο φηη ε δηελέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο-εξγαζίαο-ππεξεζίαο γίλεηαη κε ηε
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε
• 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»
• Ρηο δηαηάμεηο ηνπ 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.
 Ρελ αξ. 7 / 2022 κειέηε ηεο Γ/λζεο Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ.
 Ρν Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147 Α’) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 4412/2016:
Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε θαη 32Α
ηνπ Ν. 4412/2016 (πξνζζήθε άξζξνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ Ν.4605/19):
«Ρύζκηζε δεηεκάησλ πξνζθπγήο ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε
δεκνζίεπζε», φπνπ αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη εμαηξνχληαη 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,
 Ρν γεγνλφο φηη ε αλσηέξσ δηαδηθαζία επηιέρζεθε ζχκθσλα κε ην Λ. 4412/2016, σο ζπλέπεηα ηεο
ιήμεο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ ηελ 28ε
Φεβξνπαξίνπ 2022 θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ
αθνξνχλ αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο (π.ρ. απνθνκηδή απνξξηκκάησλ
θαη θιαδεκάησλ απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, δηελέξγεηα απνιπκάλζεσλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ
ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλατνχ SARS-COV-2) θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο.


Ρελ 59/2022 Απφθαζε Γεκάξρνπ (αξ.πξση: 3830/24-02-2022) (ΑΓΑ:6ΛΗΟ46ΚΥ0Η-ΚΟ) «Έγθξηζε
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο» γηα ηελ πξνκήζεηα – ππεξεζία – εξγαζία κε ηίηιν «ΑΠΦΑΙΗΠΖ
ΘΗΛΖΡΖΠ & ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠΓΖΚΝ (Α.Κ 7/2022)» κε ηελ νπνία έγηλε ε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο, θαζνξίζηεθε ε δηελέξγεηα εθηέιεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο – ππεξεζίαο
–εξγαζίαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε θαη θαζνξίζηεθε
ηξηκειήο επηηξνπή δηαπξαγκάηεπζεο



Ρν αξ.πξση: 3952/25-02-2022 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.



Ρσλ εθδνζεηζψλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ (πιελ ησλ ήδε αλαθεξνκέλσλ) ινηπέο θαλνληζηηθέο
δηαηάμεηο , θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνη, Ξ.Γ.,
π. Απνθάζεηο θιπ.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο , έζησ θαη αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.



Ρελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία ήηαλ γηα ηελ νκάδα Α (ΑΘΗΛΖΡΖ ΞΔΟΗΝΠΗΑ) θαη νκάδα Β
(ΘΗΛΖΡΖ ΞΔΟΗΝΠΗΑ)ε εμήο:
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ΟΜΑΓΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Α

ΑΠΦΑΙΗΠΖ
ΑΘΗΛΖΡΖΠ
ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ
ΑΠΦΑΙΗΠΖ
ΘΗΛΖΡΖΠ
ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ
ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΕΥΖΠ
ΣΔΗΟΗΠΡΥΛ Κ.Δ.

Β

Γ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ
ΘΡΗΟΗΝ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΓΑΠΑΝΗ (€)

CPV

27

6.155,00

66515200-5

ΝΣΖΚΑ/ΚΔ

76

21.180,00

66514110-0

ΣΔΗΟΗΠΡΖΠ

4

------

66511000-5

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ:

27.335,00

Απνθαζίδεη:
Α. Αλαζέηεη ηελ σο άλσ πξνκήζεηα –ππεξεζία –εξγαζία ζηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ Α.Κ. 7 /2022σο εμήο:
1. Γηα ηελ ΝΚΑΓΑ Α – ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠCPV66515200-5 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο
ηε ρακειφηεξε ηηκή αλαθεξχζζεηαη αλάδνρνο ε εηαηξεία :
NP ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ-ΝΔΟ ΠΟΔΙΓΧΝ ΑΔ. ΑΔ πνπ εδξεχεη Ι.ΘΖΦΗΠΗΑΠ 81-83 ΚΑΟΝΠΗ ΡΘ 151
24 ΑΦΚ 094035800 ΓΝ ΦΑΔ ΑΘΖΛΥΛ ΡΖΙ: 210-4173300, 210-4173326FAX: 210-4173345, 2104173336 mail:info@np-insurance.gr,gbouboulis@np-asfalistiki.grκε πνζό πξνζθνξάο(κηθηά
αζθάιηζηξα) ζπλνιηθνύ πνζνύ 6.155,00 € γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 1/3/2022 31/12/2022
2. Γηα ηελ ΝΚΑΓΑ Β – ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠCPV 66514110-0 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε
ρακειφηεξε ηηκή αλαθεξχζζεηαη αλάδνρνο ε εηαηξεία :
NP ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ-ΝΔΟ ΠΟΔΙΓΧΝ ΑΔ. ΑΔ πνπ εδξεχεη Ι.ΘΖΦΗΠΗΑΠ 81-83 ΚΑΟΝΠΗ ΡΘ 151
24 ΑΦΚ 094035800 ΓΝ ΦΑΔ ΑΘΖΛΥΛ ΡΖΙ: 210-4173300, 210-4173326
FAX: 210-4173345,
210-4173336 mail:info@np-insurance.gr,gbouboulis@np-asfalistiki.grκε πνζό πξνζθνξάο (κηθηά
αζθάιηζηξα)ζπλνιηθνύ πνζνύ 21.180,00 € γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 1/3/2022 31/12/2022
Β. Ζ ακνηβή/απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα θαηαβιεζεί ζχκθσλα κε
ην άξζξν 169 ηνπ Λ. 4261/2014, ζην νπνίν νξίδεηαη φηη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε αξρίδεη κφλνλ κε ηε
θαηαβνιή νιφθιεξνπ ηνπ νθεηινκέλνπ αζθαιίζηξνπ ζηνλ αζθαιηζηή , πξηλ απφ ηελ νπνία απαγνξεχεηαη
ε παξάδνζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζηνλ αζθαιηζκέλν.
Πην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη βάξε. Ζ
ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θαµία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη
ακεηάβιεηε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο θαη ζα γίλεη εθάπαμ µε αζεψξεηε απφδεημε
είζπξαμεο ησλ αζθαιίζηξσλ (εγθ.π.Νηθ. Α9934/197/1077 θαη 1055412/4181/1992)
Γ. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ αλσηέξσ γηα ηελ πξνκήζεηα – ππεξεζία –εξγαζία κε ηίηιν «ΑΠΦΑΙΗΠΖ
ΘΗΛΖΡΖΠ & ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠΓΖΚΝ (Α.Κ 7/2022)» ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληαικάησλ πιεξσκήο
κεηά ηελ ππνβνιή αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
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ANΑΡΣΗΣΔΟ ΣΗ ΓΙΑΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΚΗΜΓΗ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ
Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ- Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΔΠΔΙΓΟΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:25/02/2022
ΑΡ.ΠΡΧΣ:3954

ΒΑΘΜΟ ΑΦΑΛΔΙΑ: ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ
ΥΡΟΝΟ ΓΙΑΣΗΡΗΗ: ΣΡΙΔΣΙΑ

ΑΠΟΦΑΗ ΓΗΜΑΡΥΟΤ 65/ 2022
ΘΔΜΑ: «ΑΦΑΛΙΗ ΚΙΝΗΣΗ & ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ
ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
(ΜΑΡΣΙΟ –ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2022» (ΑΜ 7/2022)
(ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ)
Ο Γήκαξρνο Ν.Φ.-Ν.Υ.
Έρνληαο ππφςε:
•
Ρελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Λ. 3463/06 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ
2 ηνπ Λ. 4038/2012 (ΦΔΘ 14/Α/2012) θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφ 26-08-2015 πξάμεο
λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ 102/Α/2015).
•
Ρνλ Λ.4555 / 2018 (ΦΔΘ Α 133/19-7-2018) «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»]
•
Ρνλ N. 4270 (ΦΔΘ 247 Α) ΦΔΘ Α 143/28-6-2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ».
•
Ρελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
22 ηνπ Λ. 3536/2007 θαη ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.
13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 377 ηνπ Λ. 4412/2016.
•
Ρν άξζξν 58 ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο − Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο.» (ΦΔΘ 87 Α’).
•
Ρα άξζξα 5, 105 & 118 ηνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη
πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).» (ΦΔΘ 147 Α’), φπνπ απηά δελ
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Λ. 2286/95.
•
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."
•
Ρελ εμαζθαιηζκέλε πίζησζε ηνπ ππφ έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022 ηνπ Γήκνπ ζηνπο Θ.Α.:
02.10.6251.001, 02.10.6253.001, 02.15.6253.001, 02.15.6253.002, 02.20.6252.001, 02.20.6255.001,
02.30.6253.001, 02.35.6252.001 θαη 02.45.6253.001 ζπλνιηθνχ πνζνχ 32.020,00€.
•
Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Α.Κ. 7/22) πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηε Γ/ΛΠΖ
ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ, ΑΛΑΘΘΙΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ ηνπ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. θαη αθνξνχλ ζηελ ππεξεζία κε
ηίηιν «ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΗΛΖΡΖΠ & ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ ΓΖΚΝ (ΚΑΟΡΗΝΠ - ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2022)».
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• Ρν γεγνλφο φηη ε δηελέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο-εξγαζίαο-ππεξεζίαο γίλεηαη κε ηε
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε
• 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»
• Ρηο δηαηάμεηο ηνπ 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.
 Ρελ αξ. 7 / 2022 κειέηε ηεο Γ/λζεο Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ.
 Ρν Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147 Α’) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 4412/2016:
Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε θαη 32Α
ηνπ Ν. 4412/2016 (πξνζζήθε άξζξνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ Ν.4605/19):
«Ρύζκηζε δεηεκάησλ πξνζθπγήο ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε
δεκνζίεπζε», φπνπ αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη εμαηξνχληαη 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,
 Ρν γεγνλφο φηη ε αλσηέξσ δηαδηθαζία επηιέρζεθε ζχκθσλα κε ην Λ. 4412/2016, σο ζπλέπεηα ηεο
ιήμεο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ ηελ 28ε
Φεβξνπαξίνπ 2022 θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ
αθνξνχλ αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο (π.ρ. απνθνκηδή απνξξηκκάησλ
θαη θιαδεκάησλ απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, δηελέξγεηα απνιπκάλζεσλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ
ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλατνχ SARS-COV-2) θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο.


Ρελ 59/2022 Απφθαζε Γεκάξρνπ (αξ.πξση: 3830/24-02-2022) (ΑΓΑ:6ΛΗΟ46ΚΥ0Η-ΚΟ) «Έγθξηζε
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο» γηα ηελ πξνκήζεηα – ππεξεζία – εξγαζία κε ηίηιν «ΑΠΦΑΙΗΠΖ
ΘΗΛΖΡΖΠ & ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠΓΖΚΝ (Α.Κ 7/2022)» κε ηελ νπνία έγηλε ε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο, θαζνξίζηεθε ε δηελέξγεηα εθηέιεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο – ππεξεζίαο
–εξγαζίαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε θαη θαζνξίζηεθε
ηξηκειήο επηηξνπή δηαπξαγκάηεπζεο



Ρν αξ.πξση: 3952/25-02-2022 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.



Ρσλ εθδνζεηζψλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ (πιελ ησλ ήδε αλαθεξνκέλσλ) ινηπέο θαλνληζηηθέο
δηαηάμεηο , θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνη, Ξ.Γ.,
π. Απνθάζεηο θιπ.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο , έζησ θαη αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.


Ρν γεγνλφο φηη ζηελ πεξίπησζε Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε εθηηκώκελε αμία ίζε ή θαηψηεξε
ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ ρσξίο Φ.Ξ.Α., δελ εθαξκφδνληαη νη αλαθεξφκελεο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξν 73 ζρεηηθά κε ηνπο ιόγνπο απνθιεηζκνύ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά. (άξζξν 73 παξ.6
Λ.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Λ.4497/2017) θαη φηη ην άξζξν 80 δελ
εθαξκφδεηαη ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία ίζε ή θαηψηεξε ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ
(2.500) επξψ (ρσξίο ΦΞΑ). (άξζξν 80 παξ.11 Λ.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.15 ηνπ άξζξνπ

107 ηνπ Λ.4497/2017)
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Ρν γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Λ. 4412/16, δελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
γηα ζπκβάζεηο αμίαο ίζεο ή θαηψηεξεο απφ ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ

Ρν γεγνλφο φηη δελ απαηηείηαη ε ππνγξαθή ζχκβαζεο, φηαλ ην πνζφ δελ ππεξβαίλεη ηηο 2.500€
(άξζξν 130 ηνπ Λ. 4270/2014, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ Λ. 4412/16,
πξψελ άξζξν 80 ηνπ Λ. 2362/1995, 2/59649/0026/17.10.2001 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ)
(Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. Απφθ. 86/2014) (Δι. Ππλ. Ρκ. VII Ξξάμε 405/2009)


Ρελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία ήηαλ γηα ηελ νκάδα Γ (ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΕΥΖΠ ΣΔΗΟΗΠΡΥΛ Κ.Δ)ε
εμήο:

ΟΜΑΓΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Α

ΑΠΦΑΙΗΠΖ
ΑΘΗΛΖΡΖΠ
ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ
ΑΠΦΑΙΗΠΖ
ΘΗΛΖΡΖΠ
ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ
ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΕΥΖΠ
ΣΔΗΟΗΠΡΥΛ Κ.Δ.

Β

Γ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ
ΘΡΗΟΗΝ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΓΑΠΑΝΗ (€)

CPV

27

------

66515200-5

ΝΣΖΚΑ/ΚΔ

76

-------

66514110-0

ΣΔΗΟΗΠΡΖΠ

4

2.223,00

66511000-5

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ:

2.223,00

Απνθαζίδεη:
Α. Αλαζέηεη ηελ σο άλσ πξνκήζεηα –ππεξεζία –εξγαζία ζηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ Α.Κ. 7 /2022σο εμήο:
Γηα ηελΝΚΑΓΑ Γ – ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΕΥΖΠΣΔΗΟΗΠΡΥΛ Κ.ΔCPV66511000-5κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε
ρακειφηεξε ηηκή αλαθεξχζζεηαη αλάδνρνο ε εηαηξεία :
«Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ “Η ΔΘΝΙΚΗ”»,πνπ εδξεχεη
Ι. ΠΓΓΟΝ 103-105 ΑΘΖΛΑΡΘ 11745 ΑΦ.Κ. 094003849 Γ.Ν.. ΦΑΔ ΑΘΖΛΥΛ ΡΖΙ: 2109099645FAX:
210-9099254
mail:diagonismoi@insurance.nbg.gr,
fchalikiopoulos@insurance.nbg.grκε πνζό πξνζθνξάο(κηθηά αζθάιηζηξα)
ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.223,00 € γηα αλαλέσζε εηήζηαο ζύκβαζεο από 1/3/2022 έσο 28/2/2023
Β. Ζ ακνηβή/απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα θαηαβιεζεί ζχκθσλα κε
ην άξζξν 169 ηνπ Λ. 4261/2014, ζην νπνίν νξίδεηαη φηη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε αξρίδεη κφλνλ κε ηε
θαηαβνιή νιφθιεξνπ ηνπ νθεηινκέλνπ αζθαιίζηξνπ ζηνλ αζθαιηζηή , πξηλ απφ ηελ νπνία απαγνξεχεηαη
ε παξάδνζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζηνλ αζθαιηζκέλν.
Πην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη βάξε. Ζ
ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θαµία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη
ακεηάβιεηε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο θαη ζα γίλεη εθάπαμ µε αζεψξεηε απφδεημε
είζπξαμεο ησλ αζθαιίζηξσλ (εγθ.π.Νηθ. Α9934/197/1077 θαη 1055412/4181/1992)
Γ. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ αλσηέξσ γηα ηελ πξνκήζεηα – ππεξεζία –εξγαζία κε ηίηιν «ΑΠΦΑΙΗΠΖ
ΘΗΛΖΡΖΠ & ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠΓΖΚΝ (Α.Κ 7/2022)» ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληαικάησλ πιεξσκήο
κεηά ηελ ππνβνιή αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ Ν. ΦΙΛ/ΦΔΙΑ – Ν.
ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ &
ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΔΠΙ ΤΜΒΑΔΧΝ
ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΔΚΣΑΚΣΑ &
ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ &
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΜΔ ΠΡΟΦΤΓΗ
ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔ
ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΥΧΡΙ
ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΓΗΜΟΙΔΤΗ

ΒΑΘΚΝΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ:
ΑΓΗΑΒΑΘΚΖΡΝ
ΒΑΘΚΝΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ:
ΔΞΔΗΓΝΛ
ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖΠ: ΡΟΗΔΡΗΑ

Ζκεξνκελία: 25/2/2022
Αξ. πξση.: 3952

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ
Πηε Λέα Σαιθεδφλα θαη ζηνλ πξψην φξνθν ηνπ επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 464 θαη Αγ. Αλαξγχξσλ Γεκνηηθνχ
Θηηξίνπ «Κάξηνο Ρζαγθάο», ζήκεξα 25-2-2022, εκέξα ΞΑΟΑΠΘΔΖ θαη ψξα 11:30 π.κ., ζπλεδξίαζε ε
ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ & ΓΛΥΚΝΓΝΡΖΠΖΠ ΔΞΗ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΔΘΡΑΘΡΑ &
ΑΞΟΝΒΙΔΞΡΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΘΑΗ ΞΟΑΓΚΑΡΝΞΝΗΝΛΡΑΗ κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε
ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΗΛΖΡΖΠ & ΑΘΗΛΖΡΖΠ
ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ ΓΖΚΝ (ΚΑΟΡΗΝΠ - ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2022)» πνζνχ 32.020,00€ σο έρεη νξηζηεί κε ηελ 59/22
απφθαζε Γεκάξρνπ (ΑΓΑ 6ΛΗΟ46ΚΥ0Η-ΚΟ) πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ
θαηαηέζεθαλ έπεηηα απφ ηηο ππ’ αξ.πξση: 3833/24-02-2022 (22PROC010113947)θαη 3834/24-02-2022
(22PROC010113714), πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα αλάζεζε
δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηά ηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε σο νξίδεη ε
θείκελε λνκνζεζία.
Ζ επηηξνπή έρνληαο ππφςηλ:
Η) 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», φπνπ αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη εμαηξνχληαη 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.
ΗΗ) Ρνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηεο αλάζεζεο εμαηηίαο:
 ηεο ιήμεο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ ηελ 28ε
Φεβξνπαξίνπ 2022
 ηεο αλαγθαηφηεηαο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ αθνξνχλ αιιά δελ
πεξηνξίδνληαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο (π.ρ. απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη θιαδεκάησλ απφ
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, δηελέξγεηα απνιπκάλζεσλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ
θνξνλατνχ SARS-COV-2) θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο.
Πηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο, πνπ είρε απαξηία, παξέζηεζαλ νη εμήο:




Ληηνχδεο Πππξίδσλ (Ξξφεδξνο)
Αγγειφπνπινο Γεκήηξηνο (Κέινο)
Γαιαηεξφο Πππξίδσλ (Γξακκαηέαο)
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πέβαιιαλ πξνζθνξέο νη αθφινπζεο εηαηξείεο:
Α/Α
ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΑΡ. ΠΡΧΣ.
ΟΜΑΓΑ
ΠΡΟΦΟΡΑ
1.
2.
3.

NP ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖΛΔΝΠΞΝΠΔΗΓΥΛ Α.Δ.
NP ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖΛΔΝΠΞΝΠΔΗΓΥΛ Α.Δ.
ΔΘΛΗΘΖ ΑΔΔΓΑ

3835/24-2-22

Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ
ΟΜΑΓΑ (ΣΔΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ)
6.155,00 €

3835/24-2-22

Β

21.180,00 €

3836/24-2-22

Γ

2.223,00 €

Απφ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηεο εθάζηνηε Νκάδαο, σο απηέο
έρνπλ θαζνξηζζεί.
Ζ

Δπηηξνπή

γλσκνδνηεί :

1.

Γηα ηελ ΝΚΑΓΑ Α – ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ(CPV 66515200-5) κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο
(ρακειφηεξε ηηκή) αλαθεξχζζεηαη αλάδνρνο ε εηαηξεία NP ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ-ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΥΛ
Α.Δ., πνπ εδξεχεη ζηε Ι.ΘΖΦΗΠΗΑΠ 81-83 ΚΑΟΝΠΗ, Ρ.Θ. 151 24, ΑΦΚ 094035800, ΓΝ ΦΑΔ
ΑΘΖΛΥΛ, κε ηειηθφ πνζφ πξνζθνξάο 6.155,00€

2.

Γηα ηελ ΝΚΑΓΑ Β – ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ (CPV 66514110-0) κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο
(ρακειφηεξε ηηκή) αλαθεξχζζεηαη αλάδνρνο ε εηαηξεία NP ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ-ΛΔΝΠ ΞΝΠΔΗΓΥΛ
Α.Δ., πνπ εδξεχεη ζηε Ι.ΘΖΦΗΠΗΑΠ 81-83 ΚΑΟΝΠΗ, Ρ.Θ. 151 24, ΑΦΚ 094035800, ΓΝ ΦΑΔ
ΑΘΖΛΥΛ, κε ηειηθφ πνζφ πξνζθνξάο 21.180,00€

3.

Γηα ηελ ΝΚΑΓΑ Γ – ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΕΥΖΠ ΣΔΗΟΗΠΡΥΛ Κ.Δ. (CPV 66511000-5) κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο
(ρακειφηεξε ηηκή) αλαθεξχζζεηαη αλάδνρνο ε εηαηξεία Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξία Γεληθψλ
Αζθαιεηψλ “Ζ ΔΘΛΗΘΖ”, πνπ εδξεχεη ζηε Ι. ΠΓΓΟΝ ΑΘΖΛΑ, Ρ.Θ. 117 45, ΑΦΚ 094003849,
ΓΝ ΦΑΔ ΑΘΖΛΥΛ, κε ηειηθφ πνζφ πξνζθνξάο 2.223,00€

Γηα ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα θάησζη κέιε θαη ελ
ζπλερεία δηαβηβάδεηαη ην πξαθηηθφ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα έγθξηζή ηνπ.

Ληηνχδεο Πππξίδσλ

Αγγειφπνπινο Γεκήηξηνο

Γαιαηεξφο Πππξίδσλ

