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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 26/2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 201/2021
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε

Πξαθηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο
αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα
νηθνδνκηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ηα έηε 2021-22» (Α.Κ.
9/2021) θαη αλάδεημε νξηζηηθνχ αλαδφρνπ».
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο
28 ηνπ κήλα Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε κέζσ
ηειεδηάζθεςεο 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. 52 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 ΦηιαδέιθεηαοΛέαο Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 16012/27/23-7-2021 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, 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 :
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ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι
4) Κπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Γξακκέλνο ππξίδσλ θαη 6) Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 2) Γξεηδειηάο Παληειήο θαη 3) εξεηάθεο Ληθφιανο, νη νπνίνη δελ
πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ Πξφεδξν ηεο Ο.Δ..
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο
ην 4ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 15947/22-7-2021 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηνπ
Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:

ΘΔΚΑ: Λήτη απόθαζηρ για :
Σελ έγθξηζε ηνπ ππ΄ αξηζκ. 15769-20/7/21 Πξαθηηθνχ θαηαθχξσζεο ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣA ΔΣH 20212022» - (Α.Μ. 09/2021)
θαη
ηελ θαηαθχξσζε ηεο εηαηξείαο «ΔΤΡΤΘΜΟ Γ.
ΚΡΑΜΠΟΒΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ. / ΚΡΑΜΠΟΒΙΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ», υρ οπιζηικού μειοδόηη .
Θχξηε Πξφεδξε, ζαο γλσξίδνπκε φηη κε ηηο δηαηάμεηο:
o

o
o

o

ηνπ Λ.2307/1995/Α’113 «Πξνζαξκνγή λνκνζεζίαο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζηηο
δηαηάμεηο γηα ηε
Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο».
ηνπ Λ.2539/1997/Α’244 «πγθξφηεζε Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο».
ηνπ Λ.3463/2006/Α’114 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ».
o ηνπ Λ.3548/2007/Α’68 «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»
ηνπ N.3852/2010/A’87 «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο
δηνίθεζεο – πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο».
o ηνπ Λ.3886/2010/Α’173 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ζε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ –
Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ νδεγία 89/665/ΔΟΘ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
21εο Ηνπλίνπ 1989(L395) θαη ηελ νδεγία 92/13/ΔΟΘ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ
1992 (L76) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ νδεγία2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335).
o ηνπ N.4152/2013/A’107 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012,
4127/2013» (θαη εηδηθφηεξα ηεο παξαγξ. Ε).
o ηνπ Λ.4412/2016 “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”.
o ηνπ N. 4782/21 (ΦΔΘ 36Α/09-03-21) ¨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 ” ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Λ. 4412/16.
o ηνπ Λ.3979/2011/Α’138 «γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
o ηνπ Λ. 4555/18 (ΦΔΘ 133/19-07-18) «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο- Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο- Βειηίσζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ (Πξφγξακκα «ΘΙΔΗΘΔΛΖ Η») –
Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑΡπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ
ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηεο ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε- Ινηπέο δηαηάμεηο
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
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o ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΘ 145/05-08-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη
ηηο εξκελεπηηθέο απηνχ εγθπθιίνπο.
o ηνπ Άξζξνπ 43 - Λφκνο 4605/2019 - Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147),
o 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 Θνηλνβνπιίνπ 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»,
o ηνπ Λ. 4270/2014 (ΦΔΘ 143Α/28-6-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία
(ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ), δεκφζην ινγηζηηθφ & άιιεο δηαηάμεηο φπσο ηζρχεη
ζήκεξα.
o ηνπ 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,
o ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 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»,
o ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»,
o ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο
θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,
o ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
o ηνπ Λ. 3861/ΦΔΘ 112α΄/13-7-2010 « Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ & άιιεο δ/μεηο»
o ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150),
o ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,
o ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
o ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”
θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
o ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά
Θέκαηα”,
o ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα
θαη ζηνηρεία”,
o ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ
Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»,
o ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Σερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,
o ησλ 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,
o φιεο ηεο ινηπήο ζρεηηθήο ηζρχνπζαο ηξέρνπζαο λνκνζεζίαο.
o

o
o

ηελ ππ’ αξηζκ. 128/2021 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ.
9621/19-05-2021) έγθξηζεο κειέηεο Α.Κ. 09/2021 θαη θαηάξηηζεο φξσλ δηαθήξπμεο
δεκφζηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Υαιθεδφλαο.
ην ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 12891/22-06-2021 1Ο πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ
δηελέξγεηαο ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ-Σερληθήο αμηνιφγεζεο,
ην ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 13897/02-07-2021 2ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ,
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o

o

o

o



ηελ ππ’ αξηζκ. 178/2021 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 14314/07-07-2021) κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ην 1ν θαη ην 2ν πξαθηηθφ ηνπ
δηαγσληζκνχ,
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 15464 / 19-07-2021 πξφζθιεζε πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα
ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, πνπ ζηάιζεθε ειεθηξνληθά κέζσ ζπζηήκαηνο
ΔΖΓΖ ηελ 19-07-2021,
ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή (ζηηο 20-07-2021 θαη ψξα 14:18:07 ειεθηξνληθά κέζσ
ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ θαη ζηηο 21-07-2021 εληχπσο κε αξ. πξση. 15737 / 21-07-2021) ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα,
Σν απφ 21-07-2021 ειεθηξνληθφ email κέζσ ΔΖΓΖ ηνπ Σκ. Πξνκεζεηψλ πεξί δηαβίβαζεο
ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 15636/21-07-2021 πξφζθιεζεο ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο γηα
ζπλεδξίαζε ηελ Σεηάξηε 21-07-2021 θαη ψξα 11:30 π.κ..

Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Α.Κ.09/2021) πνπ ζπληάρζεθε

απφ

Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γ.Φ.Υ. , θαη αθνξά ηελ αλσηέξσ ππεξεζία εηψλ 2021-2022.


Σελ ππ’ αξηζκ. 178/2021 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο

Υαιθεδφλαο κε αξ. πξση. ΓΛΦΛΥ 14314/07.07.2021) κε ηελ νπνία νξίζηεθε πξνζσξηλφο αλάδνρνο ε
εηαηξεία ΔΤΡΤΘΜΟ Γ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ. / ΚΡΑΜΠΟΒΙΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ γηα ηελ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣA ΔΣH 2021-2022» - (Α.Μ.

09/2021)


Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΛΦΛΥ 15464/19.07.2021 πξφζθιεζε πξνο ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε γηα ηελ

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ (απφ ηελ παξαιαβή ηεο
πξφζθιεζεο).


Σελ εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε αξηζκ.πξσηνθ. 15737/21.7.2021 ηεο εηαηξείαο

«ΔΤΡΤΘΜΟ Γ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ. / ΚΡΑΜΠΟΒΙΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν.
Θαηφπηλ απηψλ, παξαθαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ ιάβεη ππφςε:
1) ηνπο φξνπο ηεο ππ΄αξηζ.9989/25.05.2021 δηαθήξπμεο
2) ην ππ.΄αξίζκ. 15769/2021 Πξαθηηθφ θαηαθχξσζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ
3) ηελ πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, λα απνθαζίζεη γηα :
Σελ έγθξηζε ηνπ ππ.΄αξίζκ. 15769/2021 Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ θαη
θαηαθχξσζε ηεο εηαηξείαο ««ΔΤΡΤΘΜΟ Γ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ. / ΚΡΑΜΠΟΒΙΣΗ
ΓΗΜΗΣΡΙΟ» , κε ΑΦΚ 099871513 ΓΟΤ ΘΑΙΙΗΘΔΑ, Γηεχζπλζε: ΕΑΡΗΦΖ 6 – Λ.ΚΤΡΛΖ ηει:
210 9711470 , υρ οπιζηικού μειοδόηη, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξ. πξ. 11727/10-6-2021 ηερληθή θαη
νηθνλνκηθή πξνζθνξά , έλαληη πνζνχ 34.438,00€(ΟΜΑΓΑ Α) άνες ΦΠΑ και ποζού 5.836,00
€(ΟΜΑΓΑ Β) άνες ΦΠΑ .
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ., θαηά
ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 26/2021 Πξαθηηθφ ηεο
Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηελ αξηζ. 9/2021 ζρεηηθή κειέηε,
ην ππ.’ Αξ. πξση. 15769/20-7-2021 πξαθηηθφ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ε ηνπ Λ. 3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ
απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/16, φπσο ηζρχεη, ηηο
ινηπέο αλαθεξφκελεο ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο δηαηάμεηο, ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ
ππφςε ηεο, θαζψο επίζεο:

ηε
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Σελ ππ΄αξηζκ πξση. 9989/25-5-2021 Γηαθήξπμε θαη ηελ αξηζ. πξση. 10023/25-5-2021
πεξίιεςε δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Υαιθεδφλαο
Σηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθυνα

Α. Σελ έγκπιζη ηνπ ππ.΄Αξ. πξση. 15769/20-7-2021 πξαθηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Ππομήθεια
οικοδομικών και λοιπών ςλικών για ηα έηη 2021-22» (Α.Κ. 9/2021) θαη
Β. Σελ ανάδειξη ηεο εηαηξείαο
««ΔΤΡΤΘΜΟ Γ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ. /
ΚΡΑΜΠΟΒΙΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» , κε ΑΦΚ 099871513 ΓΟΤ ΘΑΙΙΗΘΔΑ, Γηεχζπλζε: ΕΑΡΗΦΖ 6 –
Λ.ΚΤΡΛΖ ηει: 210 9711470 , υρ οπιζηικού μειοδόηη, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξ. πξ. 11727/106-2021 ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο, έλαληη πνζνχ 34.438,00 € (ΟΜΑΓΑ Α΄) άνες
ΦΠΑ θαη πνζνχ 5.836,00 € (ΟΜΑΓΑ Β΄) άνες ΦΠΑ .


Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 360 παξ. 1 ηνπ Λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 201/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο 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
Δζυηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Σκήκα Πξνκεζεηψλ
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ

ςνημμένο: Σν ππ.’ Αξ. πξση. 15769/20-7-2021 πξαθηηθφ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο
ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΗΜΔΡ/ΝΙΑ:
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΑΡ.ΠΡΧΣ.
ΓΗΜΟ NEA ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ –ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΠ’ ΑΡ. 113/2021 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΔΠ.

20-07-2021
15769

3Ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
(ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ)
ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣA ΔΣH 2021-2022» - (Α.Μ. 09/2021)
ηε Λέα Υαιθεδφλα θαη ζηνλ δεχηεξν φξνθν ηνπ επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 464 θαη Αγ.
Αλαξγχξσλ Γεκνηηθνχ Θηηξίνπ «ΚΑΡΗΟ ΣΑΓΘΑ», ηελ Σεηάξηε 21/07/2021 θαη ψξα 11:00 π.κ.
ζπλήιζε ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο

- αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ, πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ.

113/2021 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 8368/27-04-2021)
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε: έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο) θαζψο θαη ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ γηα ηελ πξνκήζεηα πνπ δηεμάγεηαη κε ηε
δηαδηθαζία

ηνπ

αλνηθηνχ

ειεθηξνληθνχ

δηαγσληζκνχ

θαη

έρεη

ηίηιν

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣA ΔΣH 2021-2022» - (Α.Μ. 09/2021).
χκθσλα κε ηελ ζρεηηθή ηζρχνπζα λνκνζεζία νη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απνζθξαγίδνληαη κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα
νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζε εηδηθή πξφζθιεζε (άξζξ. 3.1.2.γ ηεο
δηαθήξπμεο).
Θαηά ηελ ζπλεδξίαζε θαη ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ψξα ε Πξφεδξνο θαη έλα ηαθηηθφ κέινο
ζπλδέζεθαλ κε ηα πξνζσπηθά ηνπο δηαπηζηεπηήξηα (φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ
πξφζβαζεο) ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ΔΖΓΖ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία
απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο.
Ακέζσο κεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ζην δηαγσληζκφ
έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ
απνζθξαγίζζεθαλ (ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε).
Ζ πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο επηθνηλψλεζε κε ην αξκφδην ηκήκα
θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ν νπνίνο θαη
δηαγσληζκνχ.
ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο:
1.

Αλαζηαζνπνχινπ Αλησλία σο Πξφεδξνο,

2.

Θίηζηνο Υξήζηνο σο Κέινο,

3.

Αζεκάθεο Παλαγηψηεο σο Κέινο.

ζρεηηθά κε ηνλ έληππν

ζηάιζεθε αξκνδίσο ζηελ Δπηηξνπή
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Θαηά ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο.

o
o
o

o
o
o

o

o

o

H δηελέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε:
ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 10023/25-05-2021 πεξίιεςε δηαθήξπμεο,
ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 9989/25-05-2021 δηαθήξπμε,
ηελ ππ’ αξηζκ. 128/2021 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ.
9621/19-05-2021) έγθξηζεο κειέηεο Α.Κ. 09/2021 θαη θαηάξηηζεο φξσλ δηαθήξπμεο
δεκφζηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Υαιθεδφλαο.
ην ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 12891/22-06-2021 1Ο πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ
δηελέξγεηαο ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ-Σερληθήο αμηνιφγεζεο,
ην ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 13897/02-07-2021 2ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ,
ηελ ππ’ αξηζκ. 178/2021 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 14314/07-07-2021) κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ην 1ν θαη ην 2ν πξαθηηθφ ηνπ
δηαγσληζκνχ,
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 15464 / 19-07-2021 πξφζθιεζε πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα
ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, πνπ ζηάιζεθε ειεθηξνληθά κέζσ ζπζηήκαηνο
ΔΖΓΖ ηελ 19-07-2021,
ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή (ζηηο 20-07-2021 θαη ψξα 14:18:07 ειεθηξνληθά κέζσ
ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ θαη ζηηο 21-07-2021 εληχπσο κε αξ. πξση. 15737 / 21-07-2021) ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα,
Σν απφ 21-07-2021 ειεθηξνληθφ email κέζσ ΔΖΓΖ ηνπ Σκ. Πξνκεζεηψλ πεξί δηαβίβαζεο
ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 15636/21-07-2021 πξφζθιεζεο ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο γηα
ζπλεδξίαζε ηελ Σεηάξηε 21-07-2021 θαη ψξα 11:30 π.κ..

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε ζρεηηθή ηζρχνπζα ηξέρνπζα
λνκνζεζία.
Πην
αλαιπηηθά ε ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο:
o ηνπ Λ.2307/1995/Α’113 «Πξνζαξκνγή λνκνζεζίαο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
ζηηο δηαηάμεηο γηα ηε
Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο».
o ηνπ Λ.2539/1997/Α’244 «πγθξφηεζε Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο».
o ηνπ Λ.3463/2006/Α’114 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ».
o ηνπ Λ.3548/2007/Α’68 «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»
o ηνπ N.3852/2010/A’87 «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο
δηνίθεζεο – πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο».
o ηνπ Λ.3886/2010/Α’173 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ζε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ –
Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ νδεγία 89/665/ΔΟΘ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
21εο Ηνπλίνπ 1989(L395) θαη ηελ νδεγία 92/13/ΔΟΘ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ
1992 (L76) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ νδεγία2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335).
o ηνπ N.4152/2013/A’107 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012,
4127/2013» (θαη εηδηθφηεξα ηεο παξαγξ. Ε).
o ηνπ Λ.4412/2016 “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”.
o ηνπ N. 4782/21 (ΦΔΘ 36Α/09-03-21) ¨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 ” ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Λ. 4412/16.
o ηνπ Λ.3979/2011/Α’138 «γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
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o ηνπ Λ. 4555/18 (ΦΔΘ 133/19-07-18) «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο- Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο- Βειηίσζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ (Πξφγξακκα «ΘΙΔΗΘΔΛΖ Η») –
Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑΡπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ
ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηεο ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε- Ινηπέο δηαηάμεηο
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
o ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΘ 145/05-08-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη
ηηο εξκελεπηηθέο απηνχ εγθπθιίνπο.
o ηνπ Άξζξνπ 43 - Λφκνο 4605/2019 - Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147),
o 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 Θνηλνβνπιίνπ 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»,
o ηνπ Λ. 4270/2014 (ΦΔΘ 143Α/28-6-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία
(ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ), δεκφζην ινγηζηηθφ & άιιεο δηαηάμεηο φπσο ηζρχεη
ζήκεξα.
o ηνπ 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,
o ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 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»,
o ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»,
o ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο
θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,
o ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
o ηνπ Λ. 3861/ΦΔΘ 112α΄/13-7-2010 « Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ & άιιεο δ/μεηο»
o ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150),
o ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,
o ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
o ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”
θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
o ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά
Θέκαηα”,
o ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα
θαη ζηνηρεία”,
o ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ
Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»,
o ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Σερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,
o ησλ 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,
o φιεο ηεο ινηπήο ζρεηηθήο ηζρχνπζαο ηξέρνπζαο λνκνζεζίαο.
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Δπίζεο ηζρχνπλ φια φζα αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο
δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμε, κειέηε, ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο) γηα ηελ ζρεηηθή πξνκήζεηα.
Ο δηαγσληζκφο ηεο ππ΄ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 9989/25-05-2021 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδφλαο δηεμάγεηαη ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε απηή,
κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ζην εμήο χζηεκα) θαη έρεη
ιάβεη σο αχμνληα αξηζκφ ηνλ 132012 (αξ. ΔΖΓΖ) Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ πζηήκαηνο.
Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ππνβιήζεθαλ ζην δηαγσληζκφ ζε
ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΟΜΑΓΔ


Α/Α
ΠΡΟΦΟΡ
Α

Οκάδεο
Α,Β

02

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΔΤΡΤΘΚΟ
Γ.
ΘΡΑΚΠΟΒΗΣΖ ΘΑΗ ΗΑ
Δ.Δ. / ΘΡΑΚΠΟΒΗΣΖ
ΓΖΚΖΣΡΗΟ

ΑΡ.
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧ
Ν ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
229229 / 20-07-2021
θαη ψξα 14:18:07

ΑΡ. ΠΡΧΣ.
ΔΝΣΤΠΧΝ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧ
Ν ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

15737 / 21-07-2021

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ.
Ζ Δπηηξνπή απνζθξάγηζε θαη κνλφγξαςε ηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ
ππνβιήζεθε έληππα.
ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή έιεγμε θαη αμηνιφγεζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο
(ειεθηξνληθά θη έληππα φπσο απαηηείηαη απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε) ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη
δηαπίζησζε

φηη απηά είλαη πιήξε, νξζά

θαη αποδεκηά γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαζψο

πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (δηθαηνινγεηηθά
θαηαθχξσζεο) είλαη αποδεκηά γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαζψο πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΟΜΑΓΔ


Α/Α
ΠΡΟΦΟΡ
Α

Οκάδα
Α

02

Οκάδα
Β

02

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ
ΟΜΑΓΑ (ΔΤΡΧ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α.)
ΔΤΡΤΘΚΟ
Γ. ΟΜΑΓΑ Α: ΠΟΟ 34.438,00 €
ΘΡΑΚΠΟΒΗΣΖ ΘΑΗ ΗΑ
Δ.Δ. / ΘΡΑΚΠΟΒΗΣΖ
ΓΖΚΖΣΡΗΟ
ΔΤΡΤΘΚΟ
Γ. ΟΜΑΓΑ Β: ΠΟΟ 5.836,00 €
ΘΡΑΚΠΟΒΗΣΖ ΘΑΗ ΗΑ
Δ.Δ. / ΘΡΑΚΠΟΒΗΣΖ
ΓΖΚΖΣΡΗΟ
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Σν παξφλ Πξαθηηθφ νινθιεξψζεθε ηελ 21-07–2021.
Γηα ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη απφ ηα θάησζη κέιε θαη δηαβηβάδεηαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. γηα δηθέο
ηνπ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Aναζηαζοπούλος Ανηυνία

Κίηζιορ Υπήζηορ

Αζημάκηρ Παναγιώηηρ

