Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.10.06 13:47:33
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΖΡΔ46ΜΩ0Ι-Ν2Ν

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ
Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ
Σκήκα Τπνζηήξημεο
Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ


Λέα Φηιαδέιθεηα 6/10/2021
Αξηζ. Πξση. : 21472

Γξαθείν Οηθ. Δπηηξνπήο

Σαρ. Γ/λζε: Γεθειείαο 97
143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα
Πιεξ.
: Πιέζζαο Θσλ/λνο
Σει.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006

ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 33/2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 241/2021
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε ηεο ππ’ αξ. 564/2021 απφθαζεο Αληηδεκάξρνπ Ο.Τ. γηα
ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΧΛ ΘΗΛΖΖ
ΟΥΖΚΑΣΧΛ (28 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ – 21 ΟΘΣΧΒΡΗΟΤ 2021)» (ΑΚ
140/2021)».

ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 6 ηνπ
κήλα Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην
άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 62 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠ.Δ.
ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 21045/34/1-10-2021
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ 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. 62 Δγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΤΑ,
παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1)
Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Θνζθνιέηνο σηήξηνο, Αληηπξφεδξνο 3) Θνπηζάθεο
Κηραήι 4) Κπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Γξακκέλνο ππξίδσλ 6) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 7) Γξεηδειηάο
Παληειήο 8) Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 9) εξεηάθεο Ληθφιανο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
ΟΤΓΔΗ.
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο ην 6ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 20937/29-9-2021 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ επί
ηνπ ζέκαηνο :
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ηεο ππ’ αξ. 564/2021 απόθαζεο αληηδεκάξρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν:
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΙΝΗΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ (28 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ – 21 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2021)
(ΑΜ 140-2021)»
ΥΔΣ.: Η ππ’ αξ. 564/2021 (αξ. πξση. 20763/28-9-2021) απόθαζε αληηδεκάξρνπ
Σν ππ’ αξ. 20762/28-9-2021 πξαθηηθό απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ ηεο Δπηηξνπήο
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
- Σνπ 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. ηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα ππνβάιεη
πξνο έγθξηζε ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ θαηά ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο»
- ηελ απφθαζε Γεκάξρνπ 504/2021 (αξ.πξση: 18646/2021) «Οξηζκφο Αληηδεκάξρσλ» κε ηελ νπνία έρεη
νξηζηεί σο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ν θνο Θνζθνιέηνο σηήξηνο ζηνλ νπνίν έρεη
κεηαβηβαζηεί ε αξκνδηφηεηα, ε ππνγξαθή φισλ ησλ απνθάζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.
- Σν γεγνλφο φηη ε θαηεπείγνπζα αλάγθε νθείιεηαη ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα θαη δελ είλαη δπλαηφ λα
ηεξεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε
δηαπξαγκάηεπζε, νη πεξηζηάζεηο ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ζε θακηά πεξίπησζε δελ απνξξένπλ απφ
επζχλε ηνπ Γήκνπ.
- Σν γεγνλφο φηη ε αλσηέξσ δηαδηθαζία ηεο απ΄επζείαο δηαπξαγκάηεπζεο επηιέρζεθε, ζχκθσλα κε ην Λ.
4412/2016, σο ζπλέπεηα: ηνπ γεγνλφηνο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ εθηάθησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ
πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλστνχ SARS-COV-2, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηηο
απμεκέλεο θαηαλαιψζεηο ζε πγξά θαχζηκα ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε δηελέξγεηα απνιπκάλζεσλ ησλ
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θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε ηαθηηθή βάζε θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο άκεζεο ελαξκφληζεο θαη ζπκκφξθσζεο κε
ηε λνκνζεζία γηα ηε δηαινγή ζηελ πεγή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηηο απμεκέλεο
θαηαλαιψζεηο ησλ νρεκάησλ ιφγσ ηεο πξφσξεο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο βηνπνβιήησλ θαη
ηελ αχμεζε ησλ δξνκνινγίσλ γηα ηελ απνθνκηδή θιαδεκάησλ απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζηα
πιαίζηα δηαζθάιηζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ ελ κέζσ
αληηππξηθήο πεξηφδνπ.
- Σηο Πξάμεηο Λνκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξνχλ θαηεπείγνληα κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ
ηεο δηάδνζεο θνξσλντνχ
- Σνπ 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.
- ηελ A.O.E 113/2021 (ΑΡ.ΠΡΧΣ: 8368/27-4-2021) (ΑΓΑ: 9ΗΛΦ46ΚΧ0Η-5Β3) κε ηελ νπνία έρεη νξηζηεί
επηηξνπή αμηνιφγεζεο & γλσκνδφηεζεο επί ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ έθηαθηα & απξφβιεπηα γεγνλφηα
θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε
(άξζξν 33 λ.4412/2016)
- Σν ππ. αξ. 20762 / 28-9-2021 πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο &
γλσκνδφηεζεο επί ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ έθηαθηα & απξφβιεπηα γεγνλφηα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε
πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 33 λ.4412/2016)
γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΧΛ ΘΗΛΖΖ ΟΥΖΚΑΣΧΛ (28 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ – 21
ΟΘΣΧΒΡΗΟΤ 2021) (ΑΚ 140-2021)» θαη ηελ θήξπμε αλαδφρνπ
-Σελ απφθαζε Αληηδεκάξρνπ 564/2021 (αξ.πξση: 20763/28-9-2021) κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε
πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΧΛ ΘΗΛΖΖ ΟΥΖΚΑΣΧΛ (28 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ – 21 ΟΘΣΧΒΡΗΟΤ
2021)(ΑΚ 140-2021)» ζηελ εηαηξεία ΣΔΥΛΟΣΑΙ ΔΠΔ, Γ. Παπαλδξένπ 85, Κεηακφξθσζε, 144 51, e-mail:
technost.technost@gmail.com, Σει.: 210 2848191, ΑΦΚ 095301107, Γ.Ο.Τ. Λ. ΗΧΛΗΑ ε νπνία πιεξνί
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε Α.Κ.140/2021, θαη ε νπνία
πξνζέθεξε ηελ ηηκή αλαιπηηθά σο εμήο:
Α/Α

1

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΑΡ.ΠΡΧΣ
ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΥΝΟΣΑΛ Δ.Π.Δ.,
Γ. Παπαλδξένπ 85,
Κεηακφξθσζε 144 52,
ΣΖΙ:. 210 2848191,
technost.technost@gmail.com

20761/2021

ΟΜΑΓΔ

ΟΚΑΓΑ Α
ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΟΙΤΒΓΖ
95 ΟΘΣΑΛΗΧΛ
(ΦΠΑ 24%)
CPV 09132100-4
ΔΚΠΣΧΗ 1 % ΔΠΙ
ΣΗ ΜΔΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ
1,356 €
ΛΙΣΡΑ 1.936,66
ΟΚΑΓΑ Β
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ
ΘΗΛΖΖ
(ΦΠΑ 24%)
CPV 09134200-9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ
ΟΜΑΓΑ
(ΔΤΡΧ ΜΔ
Φ.Π.Α.)
( 2626,11)
AΞΙΑ ΑNEY
ΦΠΑ)
(630,27)
ΦΠΑ
(3.256,38)
ΤΝΟΛΟ

( 16.354,60)
AΞΙΑ ΑNEY
ΦΠΑ)
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ΔΚΠΣΧΗ 1 % ΔΠΙ
ΣΗ ΜΔΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ
1,119 €
ΛΙΣΡΑ 14.780,19

(3.968,30)
ΦΠΑ
(20.502,90)
ΤΝΟΛΟ

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην ζψκα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο πεξί
έγθξηζεο ηεο απφθαζεο Αληηδεκάξρνπ 564/2021 (αξ.πξση: 20763/28-9-2021)
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ
νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 33/2021 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζε φηη ηάζζεηαη ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Λ.εξεηάθεο, δηαθσλψληαο κε ηε

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηελ αηηηνιφγεζε απηήο, ελψ ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ.
Θ.Σνκπνχινγινπ δήισζε «παξψλ» θαηά ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, ιφγσ ησλ ελζηάζεσλ πνπ
έρεη επί ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ελεκέξσζεο πνπ δήισζε φηη δελ έιαβε επ΄απηήο.

Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, 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. 140/2021 ζρεηηθή κειέηε θαη
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 άξζξν 58 «Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ» παξ.2
- Σελ απφθαζε Γεκάξρνπ 504/2021 (αξ.πξση: 18646/2021) «Οξηζκφο Αληηδεκάξρσλ» κε ηελ νπνία έρεη
νξηζηεί σο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ν θ. Θνζθνιέηνο σηήξηνο, ζηνλ νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί
ε αξκνδηφηεηα ε ππνγξαθή φισλ ησλ απνθάζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.
- Σν ππ’ αξ 20762/28-9-2021 πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο & Γλσκνδφηεζεο επί
ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ έθηαθηα & απξφβιεπηα γεγνλφηα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξνζθπγή ζηε
δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε (Άξζξν 33 Λ.4412/2016)
-Σελ απφθαζε Αληηδεκάξρνπ 564/2021 (αξ.πξση: 20763/28-9-2021) κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε
πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΙΝΗΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ (28 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ – 21
ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2021)» (ΑΜ 140/2021) ζηνπο αλαδφρνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ Α.Κ: 140/2021
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Α π ν θ α ζ ί δ ε η θαηά πιεηνςεθία
(7 ΤΠΔΡ-1 ΚΑΣΑ)
Α. Σελ έγθξηζε ηεο απφθαζεο Αληηδεκάξρνπ Οηθ. Τπεξεζηψλ κε αξηζ. 564/2021 (αξ.πξση: 20763/289-2021), ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο ππφζεζεο θαη πξνο απνηξνπή δεκίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ
(άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10), φπσο απηή επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα, κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε
ε πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΙΝΗΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ (28 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ – 21
ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2021)» (ΑΜ 140/2021) ζηελ εηαηξεία ΣΔΥΛΟΣΑΙ ΔΠΔ, Γ. Παπαλδξένπ 85,
Κεηακφξθσζε, 144 51, e-mail: technost.technost@gmail.com, Σει.: 210 2848191, ΑΦΚ 095301107,
Γ.Ο.Τ. Λ. ΗΧΛΗΑ ε νπνία πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε
Α.Κ.140/2021, θαη ε νπνία πξνζέθεξε ηελ ηηκή αλαιπηηθά σο εμήο:
Α/Α

1

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΑΡ.ΠΡΧΣ
ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΥΝΟΣΑΛ Δ.Π.Δ.,
Γ. Παπαλδξένπ 85,
Κεηακφξθσζε 144 52,
ΣΖΙ:. 210 2848191,
technost.technost@gmail.com

20761/2021

ΟΜΑΓΔ

ΟΚΑΓΑ Α
ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΟΙΤΒΓΖ
95 ΟΘΣΑΛΗΧΛ
(ΦΠΑ 24%)
CPV 09132100-4
ΔΚΠΣΧΗ 1 % ΔΠΙ
ΣΗ ΜΔΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ
1,356 €
ΛΙΣΡΑ 1.936,66
ΟΚΑΓΑ Β
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ
ΘΗΛΖΖ
(ΦΠΑ 24%)
CPV 09134200-9
ΔΚΠΣΧΗ 1 % ΔΠΙ
ΣΗ ΜΔΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ
1,119 €
ΛΙΣΡΑ 14.780,19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ
ΟΜΑΓΑ
(ΔΤΡΧ ΜΔ
Φ.Π.Α.)
( 2626,11)
AΞΙΑ ΑNEY
ΦΠΑ)
(630,27)
ΦΠΑ
(3.256,38)
ΤΝΟΛΟ

( 16.354,60)
AΞΙΑ ΑNEY
ΦΠΑ)
(3.968,30)
ΦΠΑ
(20.502,90)
ΤΝΟΛΟ

Β. Σελ έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. πξση. 20762/28-9-2021 πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο ηεο επηηξνπήο
αμηνιφγεζεο & γλσκνδφηεζεο επί ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ έθηαθηα & απξφβιεπηα γεγνλφηα πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε πξνεγνχκελε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε
δεκνζίεπζε (Άξζξν 33 Λ.4412/2016) γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, φπσο απηφ επηζπλάπηεηαη ζηελ
παξνχζα.
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 241/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη ηεο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία
Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Σκήκα Πξνκεζεηψλ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Θαζ/ηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ
Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Ινγηζηεξίνπ
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Γ/λζε Θαζ/ηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ
Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Λ.Φ.-Λ.Υ.

πλεκκέλα:
1. Ζ ππ’ αξ. 564/2021 (αξ. Πξση. 20763/28-9-2021) απφθαζε Αληηδεκάξρνπ Οηθ. Τπεξεζηψλ
2. Σν ππ’ αξ. πξση. 20762/28-9-2021 πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ηεο Δπηηξνπήο
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ANΑΡΣΗΣΔΟ ΣΗ ΓΙΑΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΚΗΜΓΗ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ
Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ- Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:28/09/2021
ΑΡ.ΠΡΧΣ:20763

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟΤ 564/ 2021
ΘΔΜΑ:«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΙΝΗΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ
(28 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ – 21 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2021) (ΑΜ 140-2021)
(ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ)
Ο Αληηδήκαξρνο Οηθ. Τπεξεζηψλ
Έρνληαο ππφςε:


Σν N. 4782/2021 (ΦΔΘ Α 36/9-3-2021) «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»



Σν Λ. 4727/2020 (ΦΔΘ 184 Α /23-9-2020) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή
Λνκνζεζία ηεο Οδεγία (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο
(Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο»



Σν N.4555/2018 “Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο
Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ
Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΘΙΔΗΘΔΛΖ Η»]» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 203 «Γηαηάθηεο ζηνπο Ο.Σ.Α. α’
βαζκνχ».



Σελ Απφθαζε Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 57654/22-5-2017 (ΦΔΘ 1781 Β7 23-5-2017)
«Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»



Σν Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α΄/8-8-2016) θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ έσο ζήκεξα θαη ηδίσο ην άξζξν 6
παξ.10 «Κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο
2014/24/ΔΔ)»,



Σν Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147 Α’) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 2γ ηνπ Λ.
4412/2016 (Α’ 147) πεξί πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο



Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΘ 145/05-08-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηηο
εξκελεπηηθέο απηνχ εγθπθιίνπο.



Σν Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ 160/08.08.2014 ηεχρνο Α΄) «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
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ην Λ. 4270/2014 (ΦΔΘ 143/28-06-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο.», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη σο ζήκεξα,



ην Λ. 4250/2014 (Α’ 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Θαηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Λνκηθψλ
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α’ 161)
θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1



Σν Λ. 4013/2011 (Φ.Δ.Θ. Α΄/204) “χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ” φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.



Σν Λ.3852/2010 “Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –
Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο” .



Σν Λ. 3463/2006 “Θχξσζε Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ” θαη εηδηθφηεξα ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209
ηνπ Λ. 3463/2006 (ΦΔΘ 114/Α/8-6-2006) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» , 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 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ.
3463/2006 ΦΔΘ 114/Α/8-6-2006) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ», φπσο
αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 3536/2007.



Σν Λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»



Σνπ Λ. 2690/1999 (Α’ 45) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο
ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15



Σν άξζξν 32 ηνπ Λ. 4412/2016: Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε
δεκνζίεπζε θαη 32Α ηνπ Λ. 4412/2016 (πξνζζήθε άξζξνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ Λ.4605/19):
«Ρχζκηζε 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, 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.
Σν γεγνλφο φηη ε θαηεπείγνπζα αλάγθε νθείιεηαη ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα θαη δελ είλαη δπλαηφ λα
ηεξεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε
δηαπξαγκάηεπζε, νη πεξηζηάζεηο ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ζε θακηά πεξίπησζε δελ απνξξένπλ απφ
επζχλε ηνπ Γήκνπ.





Σν γεγνλφο φηη ε αλσηέξσ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο δηαπξαγκάηεπζεο επηιέρζεθε, ζχκθσλα κε ην Λ.
4412/2016, σο ζπλέπεηα ηνπ γεγνλφηνο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ εθηάθησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ
πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλστνχ SARS-COV-2, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηηο
απμεκέλεο θαηαλαιψζεηο ζε πγξά θαχζηκα ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε δηελέξγεηα απνιπκάλζεσλ
ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε ηαθηηθή βάζε θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο άκεζεο ελαξκφληζεο θαη
ζπκκφξθσζεο κε ηε λνκνζεζία γηα ηε δηαινγή ζηελ πεγή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ είραλ σο
απνηέιεζκα ηηο απμεκέλεο θαηαλαιψζεηο ησλ νρεκάησλ ιφγσ ηεο πξφσξεο έλαξμεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο βηναπνβιήησλ θαη ηελ αχμεζε ησλ δξνκνινγίσλ γηα ηελ απνθνκηδή
θιαδεκάησλ απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζηα πιαίζηα δηαζθάιηζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη
πεξηνξηζκνχ ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ ελ κέζσ αληηππξηθήο πεξηφδνπ.



Σηο Πξάμεηο Λνκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξνχλ θαηεπείγνληα κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ
ηεο δηάδνζεο θνξσλντνχ
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Σσλ 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, Π.Γ.,
Τπ. Απφθαζεο, θ.ι.π. ) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ,
έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.



Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Α.Κ.140/2021) πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηεΓ/λζε
Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γ.Λ.Φ.-Λ.Υ.



Σν 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. ηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηε
ζρεηηθή απφθαζή ηνπ θαηά ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο»



Σν 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.



Σελ απφθαζε Γεκάξρνπ 504/2021 (αξ.πξση: 18646/2021) «Οξηζκφο Αληηδεκάξρσλ» κε ηελ νπνία έρεη
νξηζηεί σο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ν θ. Θνζθνιέηνο σηήξηνο ζηνλ νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί
ε αξκνδηφηεηα ε ππνγξαθή φισλ ησλ απνθάζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.



Σελ πξνζθνξά ηνπ κνλαδηθνχ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή, ε νπνία ήηαλ ε εμήο:

Α/Α

1

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΣΔΥΝΟΣΑΛ Δ.Π.Δ.,
Γ. Παπαλδξένπ 85,
Κεηακφξθσζε 144 52,
ΣΖΙ:. 210 2848191,
technost.technost@gmail.com

ΑΡ.ΠΡΧΣ
ΠΡΟΦΟΡΑ

20761/2021

ΟΜΑΓΔ

ΟΚΑΓΑ Α
ΒΔΛΕΗΛΖ
ΑΚΟΙΤΒΓΖ
95 ΟΘΣΑΛΗΧΛ
(ΦΠΑ 24%)
CPV 09132100-4
ΔΚΠΣΧΗ 1 %
ΔΠΙ ΣΗ ΜΔΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ
1,356 €
ΛΙΣΡΑ 1.936,66
ΟΚΑΓΑ Β
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ
ΘΗΛΖΖ
(ΦΠΑ 24%)
CPV 09134200-9
ΔΚΠΣΧΗ 1 %
ΔΠΙ ΣΗ ΜΔΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ
(ΔΤΡΧ ΜΔ
Φ.Π.Α.)
(2626,11)
AΞΙΑ
ΑNEYΦΠΑ)
(630,27)
ΦΠΑ
(3.256,38)
ΤΝΟΛΟ

(16.354,60)
AΞΙΑ
ΑNEYΦΠΑ)
(3.968,30)

ΑΔΑ: ΨΖΡΔ46ΜΩ0Ι-Ν2Ν

ΛΙΑΝΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ
1,119 €
ΛΙΣΡΑ 14.780,19



ΦΠΑ
(20.502,90)
ΤΝΟΛΟ

Σν ππ.΄αξίζκ. 20762 / 28-9-2021 πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν:
«ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΧΛ ΘΗΛΖΖ ΟΥΖΚΑΣΧΛ(28 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ – 21 ΟΘΣΧΒΡΗΟΤ 2021) (ΑΚ 1402021)»θαη ηελ θήξπμε αλαδφρνπ
Απνθαζίδεη:

Α.
Γηα ηελ ΟΚΑΓΑ Α – ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΟΙΤΒΓΖ 95 ΟΘΣΑΛΗΧΛ (ΦΠΑ 24%) CPV 09132100-4
αλαθεξχζζεηαη αλάδνρνο ε εηαηξεία ΣΔΥΛΟΣΑΙ ΔΠΔ, Γ. Παπαλδξένπ 85, Κεηακφξθσζε, 144 51, e-mail:
technost.technost@gmail.com, Σει.: 210 2848191, ΑΦΚ 095301107, Γ.Ο.Τ. Λ. ΗΧΛΗΑ, κε πνζνζηφ
έθπησζεο 1% επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο έθαζηνπ είδνπο,
ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο (Γεληθή
Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή) γηα ηνλ Λνκφ Αηηηθήο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο
απηνχ γηα ηελ ακφιπβδε βελδίλε θαη κε κέγηζην πνζφ εθηηκψκελεο αμίαο ζχκβαζεο γηα ηελ ελ ιφγσ νκάδα
ην πνζφ 2.653,22 € (636,78 ΦΠΑ), ζπλνιηθνχ πνζνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 3.290,00 € θαη
πνζφ πξνζθνξάο 2.626,11 € (630,27 € ΦΠΑ) ζπλνιηθνχ πνζνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 3.256,38
€
Β.
Γηα ηελ ΟΚΑΓΑ Β – ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ (ΦΠΑ 24%) CPV 09134200-9 αλαθεξχζζεηαη αλάδνρνο
ε εηαηξεία ΣΔΥΛΟΣΑΙ ΔΠΔ, Γ. Παπαλδξένπ 85, Κεηακφξθσζε, 144 51, e-mail:
technost.technost@gmail.com, Σει.: 210 2848191, ΑΦΚ 095301107, Γ.Ο.Τ. Λ. ΗΧΛΗΑ, κε πνζνζηφ
έθπησζεο 1 % επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο έθαζηνπ είδνπο,
ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο (Γεληθή
Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή) γηα ηνλ Λνκφ Αηηηθήο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο
απηνχ γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο θαη κε κέγηζην πνζφ εθηηκψκελεο αμίαο ζχκβαζεο γηα ηελ ελ ιφγσ νκάδα
ην πνζφ 16.701,61 € (4.008,39 ΦΠΑ), ζπλνιηθνχ πνζνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 20.710,00 €
θαη πνζφ πξνζθνξάο 16.354,60 € (3.968,30 € ΦΠΑ) ζπλνιηθνχ πνζνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%
20.502,90 €
Γ. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ αλσηέξσ πνζψλγηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΙΝΗΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ
(28 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ – 21 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2021) (ΑΜ 140-2021) ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληαικάησλ
πιεξσκήο κεηά ηελ ππνβνιή ηζφπνζσλ ηηκνινγίσλ

Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΧΣΗΡΙΟ ΚΟΚΟΛΔΣΟ

ΑΔΑ: ΨΖΡΔ46ΜΩ0Ι-Ν2Ν

ΒΑΘΜΟ ΑΦΑΛΔΙΑ: ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ
ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΔΠΔΙΓΟΝ
ΥΡΟΝΟ ΓΙΑΣΗΡΗΗ: ΣΡΙΔΣΙΑ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

www.dimosfx.gr

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ

Νέα Φηιαδέιθεηα : 28/9/2021

ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ

Αξ. Πξσηνθόιινπ:20762

– ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ &
ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΔΠΙ ΤΜΒΑΔΧΝ ΠΟΤ
ΑΦΟΡΟΤΝ ΔΚΣΑΚΣΑ & ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ
ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ
ΜΔ ΠΡΟΦΤΓΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔ
ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΥΧΡΙ
ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΓΗΜΟΙΔΤΗ
(ΑΡΘΡΟ 33 Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ
ηελ Nέα Φηιαδέιθεηα, ζήκεξα 28-9-2021, εκέξα ΣΡΗΣΖ θαη ψξα 13:30κ.κ., ζηνλ 2ν φξνθν ηνπ
Γεκαξρείνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο – Λ.Υαιθεδφλαο επί ηεο νδνχ Γεθειείαο 97, ζπλεδξίαζε ε ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

&

ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ

ΔΠΙ

ΤΜΒΑΔΧΝ

ΠΟΤ

ΑΦΟΡΟΤΝ

ΔΚΣΑΚΣΑ

&

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΜΔ ΠΡΟΦΤΓΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔ
ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΥΧΡΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΓΗΜΟΙΔΤΗ (ΑΡΘΡΟ 33 Ν.4412/2016) γηα ηελ
πξνκήζεηα κε ηίηιν ««ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΙΝΗΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ (28 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ – 21
ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2021) (ΑΜ 140-2021)», πνζνύ 24.000,00 € σο έρεη νξηζηεί κε ηελ A.O.E 113/2021
(ΑΡ.ΠΡΧΣ: 8368/27-4-2021) (ΑΓΑ: 9ΗΛΦ46ΚΧ0Η-5Β3)πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο
πνπ θαηαηέζεθαλ θαη έπεηηα απφ ηελ ππ’ αξ.πξση: 20760/28-9-2021πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
θαη ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηά ηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε (Λ. 4412/2016 ΦΔΘ 147 Α’ άξζξν 32, παξ. 2 εδ.γ)
ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο, πνπ είρε απαξηία, παξέζηεζαλ νη εμήο:
Α/Α

ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

1.

Πξφεδξνο

ΘΑΡΑΛΣΑΛΖ ΑΡΓΤΡΖ

2.

Κέινο

ΣΑΛΑΘΟΤ ΘΤΡΗΑΘΖ

3.

Γξακκαηέαο

ΙΔΒΔΛΣΑΘΖ ΚΑΡΗΑ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΔΑ: ΨΖΡΔ46ΜΩ0Ι-Ν2Ν

Τπέβαιιαλ πξνζθνξέο νη εμήο:
Α/Α

1

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΑΡ.ΠΡΧΣ
ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΥΝΟΣΑΛ Δ.Π.Δ.,
Γ. Παπαλδξένπ 85,
Κεηακφξθσζε 144 52,
ΣΖΙ:. 210 2848191,
technost.technost@gmail.com

20761/2021

ΟΜΑΓΔ

ΟΚΑΓΑ Α
ΒΔΛΕΗΛΖ
ΑΚΟΙΤΒΓΖ
95 ΟΘΣΑΛΗΧΛ
(ΦΠΑ 24%)
CPV 09132100-4
ΔΚΠΣΧΗ 1 %
ΔΠΙ ΣΗ ΜΔΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ
1,356 €
ΛΙΣΡΑ 1.936,66
ΟΚΑΓΑ Β
ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ
ΘΗΛΖΖ
(ΦΠΑ 24%)
CPV 09134200-9
ΔΚΠΣΧΗ 1 %
ΔΠΙ ΣΗ ΜΔΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ
1,119 €
ΛΙΣΡΑ 14.780,19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ
(ΔΤΡΧ ΜΔ
Φ.Π.Α.)
(2626,11)
AΞΙΑ
ΑNEYΦΠΑ)
(630,27)
ΦΠΑ
(3.256,38)
ΤΝΟΛΟ

(16.354,60)
AΞΙΑ
ΑNEYΦΠΑ)
(3.968,30)
ΦΠΑ
(20.502,90)
ΤΝΟΛΟ

Απφ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) αλά νκάδα, ε Δπηηξνπή
γλσκνδνηεί :
1. Γηα ηελ ΟΚΑΓΑ Α – ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΟΙΤΒΓΖ 95 ΟΘΣΑΛΗΧΛ (ΦΠΑ 24%) CPV 09132100-4
αλαθεξχζζεηαηαλάδνρνοε εηαηξεία ΣΔΥΛΟΣΑΙ ΔΠΔ, Γ. Παπαλδξένπ 85, Κεηακφξθσζε, 144 51, email: technost.technost@gmail.com, Σει.: 210 2848191, ΑΦΚ 095301107, Γ.Ο.Τ. Λ. ΗΧΛΗΑ, κε
πνζνζηφ έθπησζεο 1% επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο
έθαζηνπ είδνπο, ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο &
Αλάπηπμεο (Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή) γηα ηνλ Λνκφ Αηηηθήο θαηά
ηελ εκέξα παξάδνζεο απηνχ γηα ηελ ακφιπβδε βελδίλε θαη κε κέγηζην πνζφ εθηηκψκελεο αμίαο

ΑΔΑ: ΨΖΡΔ46ΜΩ0Ι-Ν2Ν

ζχκβαζεο γηα ηελ ελ ιφγσ νκάδα ην πνζφ

2.653,22 € (636,78 ΦΠΑ), ζπλνιηθνύ πνζνύ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 3.290,00 € θαη πνζφ πξνζθνξάο 2.626,11 €
(630,27 € ΦΠΑ) ζπλνιηθνύ πνζνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 3.256,38 €

2. Γηα ηελ ΟΚΑΓΑ – ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ (ΦΠΑ 24%) CPV 09134200-9 αλαθεξχζζεηαη αλάδνρνο ε
εηαηξεία

ΣΔΥΛΟΣΑΙ

ΔΠΔ,

Γ.

Παπαλδξένπ

85,

Κεηακφξθσζε,

144

51,

e-mail:

technost.technost@gmail.com, Σει.: 210 2848191, ΑΦΚ 095301107, Γ.Ο.Τ. Λ. ΗΧΛΗΑ, κε
πνζνζηφ έθπησζεο 1 % επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο
έθαζηνπ είδνπο, ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Θαπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο &
Αλάπηπμεο (Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή) γηα ηνλ Λνκφ Αηηηθήο θαηά
ηελ εκέξα παξάδνζεο απηνχ γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο θαη κε κέγηζην πνζφ εθηηκψκελεο αμίαο
ζχκβαζεο γηα ηελ ελ ιφγσ νκάδα ην πνζφ

16.701,61 € (4.008,39 ΦΠΑ), ζπλνιηθνύ πνζνύ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 20.710,00 € θαη πνζφ πξνζθνξάο 16.354,60 € (3.968,30
€ ΦΠΑ) ζπλνιηθνύ πνζνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 20.502,90 €
Γηα ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα θάησζη κέιε θαη ελ
ζπλερεία δηαβηβάδεηαη ην πξαθηηθφ ζην αξκφδην φξγαλν γηα έγθξηζή ηνπ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΘΑΡΑΛΣΑΛΖ ΑΡΓΤΡΖ
ΣΑ ΜΔΛΗ

ΙΔΒΔΛΣΑΘΖ ΚΑΡΗΑ

ΣΑΛΑΘΟΤ ΘΤΡΗΑΘΖ

