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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ
Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
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Σμήμα Τποζηήπιξηρ
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Νέα Φηιαδέιθεηα 20/5/2020
Αξηζ. Πξση. : 9818

Γπαθείο Οικ. Δπιηποπήρ

Σασ. Γ/νζη: Γεθειείαο 97
143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Πληπ.
: Πιέζζαο Κσλ/λνο
Σηλ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006

ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 17/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 86/2020
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε
πξαθηηθνχ
δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ “Πξνκήζεηα &
ζπληήξεζε ειαζηηθψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ”
θαη θήξπμε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ»
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα ζήκεξα ζηηο 20 ηνπ κήλα Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα
Σεηάξηε θαη ψξα 10 π.κ. ζπλήιζε ζε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή πλεδξίαζε,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020)
θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ
κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ
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Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 9522/18/15-5-2020
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ
επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Παπαθψζηα Αλζή 4) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 6)
Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 7) Γξεηδειηάο Παληειήο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 2) εξεηάθεο Νηθφιανο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ,
αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ.
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 2ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 9166/11-5-2020 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο
Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο :
ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ππακηικού διενέπγειαρ διαγυνιζμού & αξιολόγηζηρ
οικονομικών πποζθοπών ηος ζςνοπηικού διαγυνιζμού κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
& πληήξεζε ειαζηηθψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ» (ΑΜ.108 /2019).
ΥΔΣ.: Σο ςπ. απ. ππυη. 8135/13-4-2020ππακηικό διενέπγειαρ διαγυνιζμού
& αξιολόγηζηρ οικονομικών πποζθοπών ηος ζςνοπηικού διαγυνιζμού με
ηίηλο «Ππομήθεια& ςνηήπηζη ελαζηικών για ηα οσήμαηα ηος Γήμος»
(ΑΜ. 108 /2019).
Με ην αλψηεξν ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο
ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Ππομήθεια& ςνηήπηζη ελαζηικών για ηα οσήμαηα
ηος Γήμος» (ΑΜ. 108 /2019), πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2020 Απφθαζε
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , ην νπνίν ζαο δηαβηβάδνπκε, παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε
ζην ζψκα, ηε ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ή κε, ηνπ ππ.΄αξίζκ.8135/13-42020πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ & αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα & πληήξεζε ειαζηηθψλ γηα ηα
νρήκαηα ηνπ Γήκνπ»(ΑΜ. 108 /2019) θαη ηελ θήξπμε πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ.
Οη πιένλ ζπκθέξνπζεο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξέο εηαηξεηψλ βάζεη ηηκήο αλά
ηκήκα – νκάδα, φζνλ αθνξά ηηο νκάδεο Α’ (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΛΑΣΙΚΩΝ) θαη Β’
(ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΛΑΣΙΚΩΝ), παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΟΜΑΓΔ Α/ΑΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ
ΟΜΑΓΑ (ΔΤΡΧ ΜΔ
Φ.Π.Α.)

Οκάδα

6103/9-3-2020

Α

ΠΟΟ:48.352,56 €

Α.Δ

Οκάδα
Β

Θ. ΠΑΝΟΤΑΚΗ

6103/9-3-2020

Θ. ΠΑΝΟΤΑΚΗ

ΠΟΟ:4.960,00

€

Α.Δ

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε.
ΤΝΗΜ.: Σν ππ. αξηζ. πξση. 8135/13-4-2020 πξαθηηθφ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ &
αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα& πληήξεζε ειαζηηθψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ» (ΑΜ. 108 /2019).
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 17/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Καηά ηνπ ζέκαηνο δήισζε φηη ηάζζεηαη ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Π.Γξεηδειηάο,



Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Κ.Σνκπνχινγινπ απείρε απφ ηελ δηεμαρζείζα
ςεθνθνξία, δεηψληαο λα ππάξρνπλ θαξηέιεο αλά φρεκα ηνπ Γήκνπ ζηηο
νπνίεο ζα θαηαγξάθεηαη ρξνλνινγηθά ε ζπληήξεζε ησλ ειαζηηθψλ ηνπ θαη
θάζε άιιν ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηελ ζπληήξεζε εμαξηεκάησλ ηνπ ιφγσ
θζνξάο.

ιφγσ ηεο κε χπαξμεο ζηνηρείσλ αλά φρεκα ηνπ Γήκνπ πνπ λα αθνξνχλ ηελ
ζπληήξεζε ησλ ειαζηηθψλ ηνπ.

Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. 1εηνπ Ν. 3852/10, ηελ αξηζ. 108/2019 ζρεηηθή κειέηε θαη
1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 100 παξ. 4 «Σα

απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε
επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Καηά ηεο
αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 γηα ζπκβάζεηο
κε εθηηκψκελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδσλ (60.000€) (πξν ΦΠΑ) ή…»

2) ηνπο φξνπο ηεο ππ΄αξηζ. πξση. 5308/27-2-2020 δηαθήξπμεο
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3) ηελ ππ’ αξηζ. 8135/13-4-2020 γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ
4) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ,
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι καηά πλειοτηθία
(5 ΤΠΔΡ-1 ΚΑΣΑ)
Σελ έγκπιζη ηνπ ππ’ αξηζ. πξση. 8135/13-4-2020 Πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Ππομήθεια & ζςνηήπηζη ελαζηικών για ηα
οσήμαηα ηος Γήμος» (Α.Μ.108/2019) θαη ηελ ανάδειξη σο πποζυπινού
αναδόσος ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία Θ. Παλνπζάθεο Α.Δ.
Διαζηηθά – Αμεζνπάξ απηνθηλήησλ, (Μ. Αληχπα 33 Ηιηνχπνιε, ΑΦΜ 094397582,
ΓΟΤ ΦΑΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΗΛ: 210 9761339), ε νπνία ήηαλ ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο αλά ηκήκα – νκάδα, φζνλ αθνξά ηηο νκάδεο Α’
(ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΛΑΣΙΚΩΝ) θαη Β’ (ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΛΑΣΙΚΩΝ), φπσο παξνπζηάδεηαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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Φ.Π.Α.)

Οκάδα
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Α
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€

Α.Δ

Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 86/2020
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη ηεο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΗ
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Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία
Δζυηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Σκήκα Πξνκεζεηψλ
Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Γ/λζε Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ηιεθηξνθσηηζκνχ/Σκήκα
Γηαρείξηζεο θαη πληήξεζεο Ορεκάησλ
Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ

ςνημμένο: Σν ππ’ αξηζ. πξση. 8135/13-4-2020 Πξαθηηθφ δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο
ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ Ν. ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – Ν. ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ- ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΑ
ΠΟΑ ΑΝΩ ΣΩΝ 20.000 ΔΤΡΩ

Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ, 13-4-2020
ΑΡ.ΠΡΩΣ. 8135

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΟΤ
ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔ ΣΗΣΛΟ
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΛΑΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ»,
Α.Μ. 108/2019
Ο

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην 2 φξνθν επί ηεο νδνχ Γεθειείαο 97 δεκνηηθνχ
θαηαζηήκαηνο ζηηο 9 Μαξηίνπ 2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11.30 π.κ. (ψξα ιήμεο
παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 1.5 ηεο δηαθήξπμεο) ε επηηξνπή δηελέξγεηαοαμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ-ππεξεζηψλ γηα πνζά άλσ ησλ 20.000,00€ παξέιαβε
ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδφκελσλ γηα ην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ηίηιν
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΛΑΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ». Μέρξη ηελ
ψξα ιήμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ είραλ θαηαηεζεί ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ:
 Μία (1) πξνζθνξά απφ ηελ εηαηξεία «Θ. ΠΑΝΟΤΑΚΖ Α.Δ». κε αξ. πξση.
Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 6103/9-3-20,
 Μία (1) πξνζθνξά απφ ηελ εηαηξεία «ΗΩΑΝΝΖ Μ. ΣΗΑΚΑΛΟ» κε αξ. πξση.
Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 6120/9-3-20.
Σελ ίδηα εκέξα θαη ψξα 12.30 κ.κ. θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ (Αραξλψλ 464 & Αγ. Αλαξγχξσλ, Νέα Υαιθεδφλα)
ζπλήιζε εθ λένπ ε επηηξνπή δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ-ππεξεζηψλ
γηα πνζά άλσ ησλ 20.000,00€ πνπ φξηζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2020
απφθαζή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΛΑΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ», Α.Μ. 108/2019, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 5308/27-2-2020
δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ
Ζ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ζπλερίζηεθε θαη ζηηο αθφινπζεο εκέξεο: 16-03-2020, 2303-2020, 30-03-20, 6-4-2020 θαη 13-04-2020.
ε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο:
1. Νηηνχδεο ππξίδσλ, Πξφεδξνο
2. Υαηδεθσλζηαληήο Υξήζηνο, Μέινο
3. Αγγειφπνπινο Γεκήηξηνο, Γξακκαηέαο
H δηελέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε:
• Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α’) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)».
• Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο
νξίδνπλ ηα άξζξα 158 θαη 209.
• Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
• Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (Α΄ 133/19.7.2018) «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο
πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α.
[Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] -Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ -Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε,
ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο
θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
θαη άιιεο δηαηάμεηο».
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Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ
εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020,
Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην,
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α'
267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013».
Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο,
πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ΣνκέαΣξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη
εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»
Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ
πλέδξην»
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ
νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε
Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,
Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ
Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο»,
Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα
θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,
Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε
ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
Σηο δηαηάμεηο ηεο κε αξ. 57654/2017 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη
δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»
Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.4605/19 (ΦΔΚ 52/Α’/01.04.2019) «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ
απφξξεην) απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε θαη απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο
15.6.2016) - Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζην άξζξν 43 ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4412/16,
Σελ Α.Μ. 108/2019 κειέηε πνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ ηελ Γ/λζε
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ θαη αθνξά ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΛΑΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ»
Σελ ππ' αξίζκ. 52/2020 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία
ζπγθξνηήζεθαλ νη επηηξνπέο δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλππεξεζηψλ γηα πνζά άλσ ησλ 20.000,00€ θαη γλσκνδφηεζεο ησλ ελζηάζεσλ.
Σελ 233/2019 (ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 37279/31.12.2019) Απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη φξνη δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα.
Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ
ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ
δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ
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Καηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκέξα (9 Μαξηίνπ 2020) θαη ψξα (12.30 κ.κ.) ε Δπηηξνπή,
αθνχ δηαπίζησζε φηη φιεο νη θαηαηεζείζεο πξνζθνξέο ήηαλ εκπξφζεζκεο θαη είραλ ππνβιεζεί
ε θάζε κία ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν, κνλνγξάθεζε ηνλ θάζε θάθειν θαη πξνέβε
δηαδνρηθά ζηελ απνζθξάγηζή ηνπο.
Γηα φιεο ηηο θαηαηεζείζεο πξνζθνξέο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ππήξραλ ν θάθεινο κε
ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ν θάθεινο ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 5308/27-22020 δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ.
ηελ ζπλέρεηα, γηα θάζε θαηαηεζείζα πξνζθνξά, αλνίρηεθε ν θάθεινο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη κνλνγξάθεζαλ φιεο νη ζειίδεο ησλ εγγξάθσλ. Μεηά ηνλ
ζρεηηθφ έιεγρν ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη γηα φιεο ηηο θαηαηεζείζεο πξνζθνξέο ν θάθεινο
ήηαλ πιήξεο θαη απνιχησο ζχκθσλνο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη φξνπο ησλ ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο.
ηε ζπλέρεηα, γηα θάζε θαηαηεζείζα πξνζθνξά, αλνίρηεθε ν θάθεινο ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο θαη κνλνγξάθεζαλ φιεο νη ζειίδεο ησλ εγγξάθσλ. Μεηά ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν ε
Δπηηξνπή δηαπίζησζε ηα αθφινπζα:
 Ο θάθεινο ηεο εηαηξείαο «Θ. ΠΑΝΟΤΑΚΖ Α.Δ.» ήηαλ πιήξεο θαη απνιχησο
ζχκθσλνο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη φξνπο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο.
 Γηα ηνλ θάθειν ηεο εηαηξείαο «ΗΩΑΝΝΖ Μ. ΣΗΑΚΑΛΟ» δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο:
χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 5308/27-2-2020 δηαθήξπμε
δηαγσληζκνχ θαη ην δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γ.Ν.Φ.Ν.Υ.
αλαθνξηθά κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.6 θαη 2.2.9.2 ηεο δηαθήξπμεο, νη νηθνλνκηθνί
θνξείο θαινχληαη λα πξνζθνκίζνπλ επί ποινή αποκλειζμού «Σνπιάρηζηνλ δχν
νινθιεξσκέλεο ζπκβάζεηο ίζεο ή κεγαιχηεξεο αμίαο -ε θάζε κία -απφ απηή ηνπ
δηαγσληζκνχ, νη νπνίεο λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία δχν (2) έηε θαη λα
αθνξνχλ ην ίδην αληηθείκελν κε ηελ παξνχζα πξνκήζεηα. Να θαηαηεζνχλ ηφζν νη
ζπκβάζεηο φζν θαη βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζήο ηνπο». ηνλ θάθειν ηεο εηαηξείαο
«ΗΩΑΝΝΖ Μ. ΣΗΑΚΑΛΟ» έρεη ζπκπεξηιεθζεί κία κφλν ζχκβαζε πνπ πιεξνί ηνπο
πξναλαθεξζέληεο φξνπο ήηνη ε 19SYMV005110052 γηα ην έηνο 2019 κε ην Γήκν
Αηγάιεσ. Όιεο νη ινηπέο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί είλαη έθαζηε
κηθξφηεξεο αμίαο απφ απηή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επηπιένλ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηηο
αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζήο ηνπο. Δμαηηίαο ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ
ειιείςεσλ πνπ είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο «ΗΩΑΝΝΖ Μ. ΣΗΑΚΑΛΟ» δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη είλαη απνξξηπηέα.
Καηφπηλ φισλ ησλ παξαπάλσ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο
γίλνληαη απνδεθηέο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Α/
Α
1

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

Θ. ΠΑΝΟΤΑΚΖ Α.Δ.

ΑΡ. ΠΡΧΣ. ΠΡΟΦΟΡΑ
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Ζ Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ πξνρψξεζε ζην επφκελν ζηάδην
αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο
έγηλαλ απνδεθηέο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ήηνη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο
εηαηξείαο «Θ. ΠΑΝΟΤΑΚΖ Α.Δ.». Ζ Δπηηξνπή πξνέβεθε ζην ζρεηηθφ έιεγρν θαη βξήθε φηη
ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ήηαλ πιήξεο, νξζή θαη έρεη σο αθνινχζσο:
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ ζε ευρώ
(με ΦΠΑ)
ΑΡ.
Γ/ΝΖΟΜΑΓΑ
ΟΜΑΓΑ
Α/Α ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟ
ΠΡΩΣ/ΛΟΤ
ΣΖΛΔΦΩΝΟ
Α’
Β’
ΠΡΟΦΟΡΑ
1

Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Α.Ε.

Μ. ΑΝΤΥΠΑ 33,
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ
16346, ΤΗΛ. 210
4404242
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48.352,56

4.960,00
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Ζ Δπηηξνπή έρνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ
Γνωμοδοηεί:
Τπέξ ηεο θαηαθχξσζεο σο πξνζσξηλνχ κεηνδφηε γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΛΑΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ» γηα ηελ
νκάδα Α’ θαη γηα ηελ νκάδα Β’ ηελ εηαηξεία «Θ. ΠΑΝΟΤΑΚΖ Α.Δ.» θαζψο ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ πξνζθφκηζε πιεξνχζαλ φζα νξίδνληαη απφ ηελ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε
πξνζθνξά ηεο ήηαλ εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο.
Σν παξφλ πξαθηηθφ νινθιεξψζεθε ηελ 13-4–2020. Γηα ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξφλ
πξαθηηθφ ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα θάησζη κέιε θαη
δηαβηβάδεηαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. γηα δηθέο ηνπ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.

Ζ Δπηηξνπή

Νηηνχδεο ππξίδσλ,
Πξφεδξνο

Υαηδεθσλζηαληήο Υξήζηνο,
Μέινο

Αγγειφπνπινο Γεκήηξηνο,
Γξακκαηέαο

