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Λέα Φηιαδέιθεηα 22/11/2021
Αξηζ. Πξση. : 25490

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 38/2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 280/2021
ΞΔΟΗΙΖΤΖ

«Έγθξηζε 1νπ θαη 2νπ πξαθηηθνχ αλνηθηνχ
ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ
γηα
ηελ
“Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ” (Α.Κ.
30/2020) θαη θήξπμε πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ».
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 19 ηνπ κήλα Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Παξαζθεπή 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. 66 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. 24827/39/15-11-2021 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 θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 66
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 :
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Θνζθνιέηνο σηήξηνο, Αληηπξφεδξνο
3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Κπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Θνπεινχζνο Υξήζηνο 6)
Γξεηδειηάο Παληειήο 7) Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) εξεηάθεο Ληθφιανο θαη
9) Δκκαλνπήι Γαλάε, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΓΤΛΑΚΖ
ΠΟΙΗΣΧΛ».
ΑΞΝΛΡΔΠ
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε,
έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ Πξφεδξν ηεο Ο.Δ.



Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Π.Γξεηδειηάο απνρψξεζε απφ ηε πλεδξίαζε κεηά ηε
ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηελ αξηζ. εηζ. πξση. 24726/12-11-2021 ππνβνιή
δήισζεο παξαίηεζεο ηνπ Γεκ. πκβνχινπ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Υαιθεδφλα Πνιηηψλ
Πνιηηεία» θ. ππξίδσλνο Γξακκέλνπ, κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηε ζέζε ηνπ
ηαθηηθνχ κέινπο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, παξαίηεζε πνπ βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 41 παξ. 3 θαη 76 παξ. 6 ηνπ Λ. 4555/18
(«Θιεηζζέλεο Η») θαη απηψλ ηεο παξ. Γ1 ηεο αξηζ. 90 Δγθπθιίνπ (Α.Π.:
59849/21-8-2019) ηνπ ΤΠ.Δ. έρεη γίλεη απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηάζεζήο
ηεο νξηζηηθψο απνδεθηή, ν θ. Υξήζηνο Θνπεινχζνο θαηαιακβάλεη βάζεη
ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ θαη σο πξψην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ αλσηέξσ
ζπλδπαζκνχ ηελ θελσζείζα ζέζε θαη θαζίζηαηαη ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθ.
Δπηηξνπήο.

Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 3ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 24915/16-11-2021 εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ (αξηζ. 52/2020 απφθαζε Ο.Δ.) ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΚΑ: ΔΓΘΟΗΠΖ 1ος ΘΑΗ 2ος ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΔ ΑΛΝΗΘΡΝ
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ
ΙΗΘΝ - (Α.Κ. 30/20) ΘΑΗ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΞΟΝΠΥΟΗΛΥΛ ΑΛΑΓΝΣΥΛ
Θχξηε Πξφεδξε,
Έρνληαο ππφςε:
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.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. Θαηά ηεο
αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 360,
ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) θαηά πεξίπησζε,
ηνπ Λ.4412/2016 (Α/147/88-2016)…»,
 ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24624/9-11-2020 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδφλαο,
παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην ζψκα
A. ηε ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ησλ αθφινπζσλ πξαθηηθψλ:



Τπ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24030/4-11-2021 1ν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο
δηθαηνινγεηηθψλ – ηερληθήο αμηνιφγεζεο (ζπλεκκέλν 1 ηνπ παξφληνο
εγγξάθνπ),
 Τπ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ.24914/16-11-2021 2ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ(ζπλεκκέλν 2 ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ),
B. ηελ αλάδεημε σο πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηηο αθφινπζεο
εηαηξείεο, νη νπνίεο πξνζέθεξαλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24624/911-2020δηαθήξπμε:

ΝΚΑΓ
Α

Α/ΑΞΟΝΠ
ΦΝΟΑΠ

Α

Α.2

Γ

Γ.2

Γ

Γ.1

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ

ΡΗΚΖ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
ΠΔ ΔΟΥ
(ΣΥΟΗΠ Φ.Ξ.Α.)

ECOLIGHT
ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. &
ΗΑ Δ.Δ.
ΚΑΡΔΙΙΟ
ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ
ECOLIGHT
ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. &
ΗΑ Δ.Δ.

88.705,00
5.601,75
48.347,85

C. Σελ θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ σο άγνλνπ γηα ηελ ΟΚΑΓΑ Β: «ΙΟΗΠΟΗ
ΙΑΚΠΣΖΡΔ & ΦΧΣΗΣΗΘΑ»
Οη νκάδεο ησλ εηδψλ κε βάζε ηε κειέηε αλαιχνληαη σο εμήο:

ΝΚΑΓΑ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΓΑΞΑΛΖ
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗ
ΠΚΝ ΚΔ
Φ.Ξ.Α. 24%

Α

ΦΧΣΗΣΗΘΑ ΘΑΗ
ΙΑΚΠΣΖΡΔ LED

116.989,79€

31520000-7

11.910,20 €

31520000-7

7.440,00 €

34928520-9

63.660,01 €

31681410-0

Β
Γ
Γ

Πςν.:

ΙΟΗΠΟΗ ΙΑΚΠΣΖΡΔ
& ΦΧΣΗΣΗΘΑ
ΗΣΟΗ
ΖΙΔΘΣΡΟΦΧΣΗΚΟΤ
ΓΗΑΦΟΡΑ
ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΗΘΑ
ΤΙΗΘΑ

CPV

1. Τπ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24030/4-11-20211ν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο
δηθαηνινγεηηθψλ – ηερληθήο αμηνιφγεζεο,
2. Τπ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24914/16-11-20212ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ

Θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην

αξηζ. 38/2021 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, είδε ηελ αξηζ.
30/2020 ζρεηηθή κειέηε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ζ ηνπ Λ. 3852/10,
φπσο ηζρχεη θαη :
1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ απηέο ηνπ Λ.
4782/21
2) ηνπο φξνπο ηεο ππ΄ αξίζ. πξση. 24624/9-11-2020 δηαθήξπμεο,
3) Σν ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24030/4-11-2021 1ν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο
δηθαηνινγεηηθψλ – ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη ην ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ.
24914/16-11-2021 2ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
4) Σηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ,
Αποθαζίζει

νκφθσλα

Α. Σελ έγκπιζη ηνπ ππ΄αξίζκ. πξση. 24030/4-11-2021 1νπ Πξαθηηθνχ
δηελέξγεηαο δηθαηνινγεηηθψλ – ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ αξηζ. πξση.
24914/16-11-2021 2νπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο νηθ. πξνζθνξψλ ηνπ αλνηθηνχ
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ
(Α.Κ. 30/2020) θαη

γηα ηελ «Ξπομήθεια ηλεκηπολογικού ςλικού»
ηελ αλάδεημε σο πποζωπινών αναδόσων

ησλ

αθφινπζσλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο πξνζέθεξαλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24624/9-11-2020 δηαθήξπμε:

ΝΚΑΓ
Α

Α/ΑΞΟΝΠ
ΦΝΟΑΠ

Α

Α.2

Γ

Γ.2

Γ

Γ.1

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ
ECOLIGHT
ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. &
ΗΑ Δ.Δ.
ΚΑΡΔΙΙΟ
ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ
ECOLIGHT
ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. &
ΗΑ Δ.Δ.

ΡΗΚΖ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
ΠΔ ΔΟΥ
(ΣΥΟΗΠ Φ.Ξ.Α.)
88.705,00
5.601,75
48.347,85

Β. Σελ κήπςξη ηνπ δηαγσληζκνχ σο άγονος γηα ηελ ΟΚΑΓΑ Β: «ΙΟΗΠΟΗ
ΙΑΚΠΣΖΡΔ & ΦΧΣΗΣΗΘΑ».

Οη νκάδεο ησλ εηδψλ κε βάζε ηε κειέηε αλαιχνληαη σο εμήο:

ΝΚΑΓΑ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΓΑΞΑΛΖ
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗ
ΠΚΝ ΚΔ
Φ.Ξ.Α. 24%

Α

ΦΧΣΗΣΗΘΑ ΘΑΗ
ΙΑΚΠΣΖΡΔ LED

116.989,79€

31520000-7

11.910,20 €

31520000-7

7.440,00 €

34928520-9

63.660,01 €

31681410-0

Β
Γ
Γ

ΙΟΗΠΟΗ ΙΑΚΠΣΖΡΔ
& ΦΧΣΗΣΗΘΑ
ΗΣΟΗ
ΖΙΔΘΣΡΟΦΧΣΗΚΟΤ
ΓΗΑΦΟΡΑ
ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΗΘΑ
ΤΙΗΘΑ

CPV

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο ηνπο.


Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 360 παξ. 1, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 280/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ

ΣΑ ΚΔΙΖ

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΖΠ ΝΗΘ. ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ
ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία
Δζωηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σκήκα Πξνκεζεηψλ
Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Ινγηζηεξίνπ
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ
Γ/λζε
Θαζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο
&
Ζιεθηξνθσηηζκνχ/Σκήκα
Ζιεθηξνθσηηζκνχ
7. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
8. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
9. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ

Πςνημμένα : Σν ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24030/4-11-2021 1ν πξαθηηθφ

δηελέξγεηαο δηθαηνινγεηηθψλ – ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη ην ππ’ αξηζκ. πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24914/16-11-2021 2ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΖΚΔΟ/ΛΗΑ: 4/11/21
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
ΓΖΚΝΠ
NEAΠ
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ
–ΛΔΑΠ ΑΟ. ΞΟΥΡ.: 24030
ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
ΔΞΗΡΟΝΞΖ
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ-ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ Ξ’ΑΟΗΘΚ. 52/20 Α.Ν.Δ.
Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
1Ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ – ΡΔΣΛΗΘΖΠ
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
1Ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΔ ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ
ΡΖΛ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ» - (Α.Κ. 30/2020)
ηε Λέα Υαιθεδφλα θαη ζηνλ πξψην φξνθν ηνπ επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 464
θαη Αγ. Αλαξγχξσλ Γεκνηηθνχ Θηηξίνπ, ηελ Παξαζθεπή 4/12/2020 θαη ψξα 10:45 π.κ.
ζπλήιζε ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ, πνπ νξίζζεθε κε ηελ
ππ’ αξηζκ. 52/2020 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 5761/5-3-2020) πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξψλ, έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, Σερληθή αμηνιφγεζε ησλ
πξνζθνξψλ θαη ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο –
Σερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξνκήζεηαο ε νπνία δηεμάγεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
αλνηθηνχ
ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ
θαη
έρεη
ηίηιν
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ» - (Α.Κ. 30/2020).
Ζ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ζπλερίζηεθε θαη ζηηο παξαθάησ εκέξεο:
11-12-2020, 18-12-20, 15-1-21, 29-1-21, 5-2-21, 19-2-21, 12-3-21, 19-3-21, 2-4-21,
16-4-21, 3-6-21, 17-6-21, 1-7-21, 8-7-21, 23-9-21, 30-9-21, 14-10-21, 21-10-21 θαη
4-11-21.
Θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 4-11-2021 νινθιεξψζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ δηελέξγεηαο
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – ηερληθήο αμηνιφγεζεο.
ε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο:
1. Ληηνχδεο ππξίδσλ σο Πξφεδξνο,
2. Υαηδεθσλζηαληήο Υξήζηνο σο Κέινο,
3. Αγγειφπνπινο Γεκήηξηνο σο Γξακκαηέαο.

o
o
o

o

o

H δηελέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε:
ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24627/9-11-2020 πεξίιεςε δηαθήξπμεο,
ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24624/9-11-2020 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδφλαο,
ηελ ππ’ αξηζκ. 230/2020 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ.
πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24305/5-11-2020) πεξί έγθξηζεο κειέηεο Α.Κ. 30/2020 θαη
θαηάξηηζεο φξσλ δηελέξγεηαο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδφλαο,
Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο εηαηξείαο ECOLIGHT ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. & ΗΑ Δ.Δ.
ηεο 11/11/2020 θαη ψξα 20:53:40 ΔΔΣ, πνπ απεζηάιε κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΖΓΖ
99830.
Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο εηαηξείαο ECOLIGHT ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. & ΗΑ Δ.Δ.
ηεο 12/11/2020 θαη ψξα 19:18:22 ΔΔΣ, πνπ απεζηάιε κέζσ ηεο
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ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΖΓΖ
99830.
Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο εηαηξείαο ΚΑΡΔΙΙΟ ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ ηεο
18/11/2020 θαη ψξα 14:19:20 ΔΔΣ, πνπ απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο
ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΖΓΖ 99830.
Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο εηαηξείαο ΣΕΗΒΔΙΔΘΑ ΛΗΘΟΙΑΟ Α.Δ. ηεο
19/11/2020 θαη ψξα 13:18:16 ΔΔΣ, πνπ απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο
ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΖΓΖ 99830.
Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο εηαηξείαο ΣΕΗΒΔΙΔΘΑ ΛΗΘΟΙΑΟ Α.Δ. ηεο
20/11/2020 θαη ψξα 15:39:30 ΔΔΣ, πνπ απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο
ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΖΓΖ 99830.
Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο εηαηξείαο ΑΡΡΖ ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ ΗΑ ΔΔ ηεο
23/11/2020 θαη ψξα 17:53:55 ΔΔΣ πνπ απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο
ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΖΓΖ 99830.
Σν ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 25651/23-11-2020 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν
ηεο Τπεξεζίαο (πνπ ήηαλ απάληεζε ζηα πξναλαθεξζέληα ειεθηξνληθά
κελχκαηα ησλ πξνκεζεπηψλ ECOLIGHT ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. & ΗΑ Δ.Δ.,
ΚΑΡΔΙΙΟ ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ, ΣΕΗΒΔΙΔΘΑ ΛΗΘΟΙΑΟ Α.Δ. θαη ΑΡΡΖ
ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ ΗΑ ΔΔ).
Σν ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 5967/23-3-2021 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο γηα
πξνζθφκηζε δεηγκάησλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ECOLIGHT ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. &
ΗΑ Δ.Δ. θαη ΚΑΡΔΙΙΟ ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ πνπ απεζηάιε κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΖΓΖ 99830
ζηηο 26/3/21 θαη ψξα 14:53:11 ΔΔΣ.
Σν ΓΑ 6646/2-4-21 ηεο εηαηξείαο ECOLIGHT ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. & ΗΑ Δ.Δ. (πνπ
πήξε αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 6646/2-4-2021) κε ηα δεηνχκελα δείγκαηα.
Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο εηαηξείαο ΚΑΡΔΙΙΟ ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ ηεο
02/04/2021 θαη ψξα 11:38:37 ΔΔΣ πεξί αίηεζεο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο
πξνζθφκηζεο ησλ δεηγκάησλ, πνπ απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΖΓΖ 99830.
Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο Τπεξεζίαο πεξί έγθξηζεο ηεο παξάηαζεο
πξνζθφκηζεο ησλ δεηγκάησλ ηεο εηαηξείαο ΚΑΡΔΙΙΟ ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ πνπ
απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε
α/α ΔΖΓΖ 99830 ζηηο 2/4/21 θαη ψξα 12:19:01 ΔΔΣ.
Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο Τπεξεζίαο κε δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ
πξναλαθεξζείζα έγθξηζε ηεο παξάηαζεο πξνζθφκηζεο ησλ δεηγκάησλ ηεο
εηαηξείαο
ΚΑΡΔΙΙΟ
ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ
πνπ
απεζηάιε
κέζσ
ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΖΓΖ 99830
ζηηο 2/4/21 θαη ψξα 13:54:27 ΔΔΣ.
Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο εηαηξείαο ΚΑΡΔΙΙΟ ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ ηεο
05/04/2021 θαη ψξα 18:31:21 ΔΔΣ πεξί κε πξνζθφκηζεο ησλ δεηνχκελσλ
δεηγκάησλ, πνπ απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ
Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΖΓΖ 99830.
ην ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 10871/02-6-2021 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο
ζρεηηθά κε αλαλέσζε ηζρχνο πξνζθνξάο θαη παξάηαζε εγγπεηηθήο
ζπκκεηνρήο, πνπ απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο»
ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΖΓΖ 99830 ζηηο 3/6/21 θαη ψξα 14:56:10 ΔΔΣ.
Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο εηαηξείαο ECOLIGHT ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. & ΗΑ Δ.Δ.
ηεο 07/06/2021 θαη ψξα 10:52:59 ΔΔΣ ζρεηηθά κε αλαλέσζε ηεο ηζρχνο
πξνζθνξάο ηεο θαη παξάηαζεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο, πνπ απεζηάιε κέζσ
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΖΓΖ
99830.

o

o

o

Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο εηαηξείαο ΣΕΗΒΔΙΔΘΑ ΛΗΘΟΙΑΟ Α.Δ. ηεο
07/06/2021 θαη ψξα 12:10:39 ΔΔΣ ζρεηηθά κε αλαλέσζε ηεο ηζρχνο
πξνζθνξάο ηεο θαη παξάηαζεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο, πνπ απεζηάιε κέζσ
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΖΓΖ
99830.
Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο εηαηξείαο ΚΑΡΔΙΙΟ ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ ηεο
09/06/2021 θαη ψξα 08:48:00 ΔΔΣ ζρεηηθά κε αλαλέσζε ηεο ηζρχνο
πξνζθνξάο ηεο θαη παξάηαζεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο, πνπ απεζηάιε κέζσ
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΖΓΖ
99830.
Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο εηαηξείαο ECOLIGHT ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. & ΗΑ Δ.Δ.
ηεο 09/06/2021 θαη ψξα 14:26:13 ΔΔΣ ζρεηηθά κε αλαλέσζε ηεο ηζρχνο
πξνζθνξάο ηεο θαη παξάηαζεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο, πνπ απεζηάιε κέζσ
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ κε α/α ΔΖΓΖ
99830.

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη
ηδίσο:
 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
 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»,
 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο»,
 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο,
πγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ΣνκέαΣξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη
εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
 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»,
 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ
πλέδξην»
 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ
ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,
 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
 ηνπ λ. 4727/2020 (ΦΔΘ 184Α΄/23.9.2020) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε
(Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο
Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) - Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην
Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ
Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,













ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη
Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,
ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε
δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ
ελψπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π. 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»
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»
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..)»,
ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ,
ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα
ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμε,
κειέηε, δηεπθξηληζηηθά έγγξαθα ηεο Τπεξεζίαο επί ησλ ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο, ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο), 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.

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24624/9-11-2020 δηαθήξπμε ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδφλαο κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ» - (Α.Κ. 30/2020), νξίζηεθαλ:
o σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ε Πέκπηε
26/11/2020 θαη ψξα 11:00 π.κ.,
o σο εκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ε Παξαζθεπή 4/12/2020 θαη ψξα
11:00 π.κ..
Ο δηαγσληζκφο ηεο ππ΄ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24624/9-11-2020 δηαθήξπμεο
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδφλαο δηεμήρζε ειεθηξνληθά, ζχκθσλα
κε ηα αλαθεξφκελα ζε απηή, κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ζην εμήο χζηεκα) θαη έιαβε σο αχμνληα αξηζκφ ηνλ 99830 (αξ.
ΔΖΓΖ) Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ πζηήκαηνο.
Ζ Δπηηξνπή ηελ Παξαζθεπή 4/12/2020 θαη ψξα 11:00 π.κ πξνθεηκέλνπ λα
απνζθξαγίζεη ειεθηξνληθά ηηο πξνζθνξέο, ζπλδέζεθε ζην ζχζηεκα κε ηα
δηαπηζηεπηήξηα (φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο) ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο, επέιεμε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αξηζκφ 99830 (αξ.
ΔΖΓΖ).
χκθσλα κε ηε κειέηε ηα ππφ πξνκήζεηα είδε αλαιχνληαη σο θαησηέξσ:

ΝΚΑΓΑ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΓΑΞΑΛΖ
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗ
ΠΚΝ ΚΔ
Φ.Ξ.Α. 24%

Α

ΦΧΣΗΣΗΘΑ ΘΑΗ
ΙΑΚΠΣΖΡΔ LED

116.989,79 €

31520000-7

11.910,20 €

31520000-7

7.440,00 €

34928520-9

63.660,01 €

31681410-0

Β
Γ
Γ

ΙΟΗΠΟΗ ΙΑΚΠΣΖΡΔ
& ΦΧΣΗΣΗΘΑ
ΗΣΟΗ
ΖΙΔΘΣΡΟΦΧΣΗΚΟΤ
ΓΗΑΦΟΡΑ
ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΗΘΑ
ΤΙΗΘΑ

CPV

Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη ζπλνιηθά νη πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζην
δηαγσληζκφ ήηαλ πέληε (5) ζε ειεθηξνληθή θαη δχν (2) ζε έληππε κνξθή (πνπ ήηαλ
φιεο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ θαηάζεζεο ηεο έληππεο κνξθήο πνπ είρε ζέζεη ε
δηαθήξπμε), ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΝΚΑΓ
Α

Α/Α
ΞΟΝΠΦΝ
ΟΑΠ

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ

ΑΟ.
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ
Π ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ
ΘΑΗ ΥΟΑ
ΞΝΒΝΙΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

ΑΟ. ΞΟΥΡ.
ΔΛΡΞΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

(ΓΔΛ
ΘΑΣΑΣΔΘΖΘΔ
ΔΛΣΤΠΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ)

Α.1

ΔΡΓΟΛ ΑΣΔ

198454
25/11/2020
14:15:32

Α.2

ECOLIGHT
ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. &
ΗΑ Δ.Δ.

198396
25/11/2020
18:49:21

25946/26-11-2021

Α.3

ΑΡΡΖ
ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ ΗΑ
ΔΔ

198522
26/11/2020
10:32:10

(ΓΔΛ
ΘΑΣΑΣΔΘΖΘΔ
ΔΛΣΤΠΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ)

Β

Β.1

ECOLIGHT
ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. &
ΗΑ Δ.Δ.

Β

Β.2

ΣΕΗΒΔΙΔΘΑ
ΛΗΘΟΙΑΟ Α.Δ.

198396
25/11/2020
18:49:21
199381
26/11/2020
10:03:10

Β.3

ΑΡΡΖ
ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ ΗΑ
ΔΔ

198522
26/11/2020
10:32:10

Β.4

ΚΑΡΔΙΙΟ
ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ

199236
26/11/2020
10:45:27

Α

Α

Α

Β

Β

25946/26-11-2021

26015/27-11-2021
(ΓΔΛ
ΘΑΣΑΣΔΘΖΘΔ
ΔΛΣΤΠΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ)
(ΓΔΛ
ΘΑΣΑΣΔΘΖΘΔ
ΔΛΣΤΠΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ)

Γ

Γ.1

ΑΡΡΖ
ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ ΗΑ
ΔΔ

Γ

Γ.2

ΚΑΡΔΙΙΟ
ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ

Γ

Γ.1

ECOLIGHT
ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. &
ΗΑ Δ.Δ.

Γ

Γ.2

ΣΕΗΒΔΙΔΘΑ
ΛΗΘΟΙΑΟ Α.Δ.

Γ.3

ΑΡΡΖ
ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ ΗΑ
ΔΔ

198522
26/11/2020
10:32:10

Γ.4

ΚΑΡΔΙΙΟ
ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ

199236
26/11/2020
10:45:27

Γ

Γ

198522
26/11/2020
10:32:10
199236
26/11/2020
10:45:27
198396
25/11/2020
18:49:21
199381
26/11/2020
10:03:10

(ΓΔΛ
ΘΑΣΑΣΔΘΖΘΔ
ΔΛΣΤΠΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ)
(ΓΔΛ
ΘΑΣΑΣΔΘΖΘΔ
ΔΛΣΤΠΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ)
25946/26-11-2021

26015/27-11-2021
(ΓΔΛ
ΘΑΣΑΣΔΘΖΘΔ
ΔΛΣΤΠΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ)
(ΓΔΛ
ΘΑΣΑΣΔΘΖΘΔ
ΔΛΣΤΠΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ)

Ζ Δπηηξνπή πξνέβε ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ
Παξαζθεπή 4-12-2021 θαη ψξα 11:12:24 π.κ. Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη θαηά ηελ
ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ.
Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηνπο
απαξαίηεηνπο θσδηθνχο γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηαρψξεζαλ
δηαδνρηθά ζε εηδηθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπο (φλνκα ρξήζηε
θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο), πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ νη
πξνζθνξέο.
ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε κφλν ησλ
ειεθηξνληθψλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο / Σερληθή Πξνζθνξά» ησλ
πξνζθνξψλ. Ακέζσο κεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ
έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ
απνζθξαγίζζεθαλ (ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε).
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα
νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο πξνζθέξνληεο ησλ
νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ
ζηνηρείσλ απηψλ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο
απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ
πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ
πνπ πξνζθέξζεθαλ (ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε).

ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ-ΡΔΣΛΗΘΥΛ
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
Ζ Δπηηξνπή ππέγξαςε ηνπο θαθέινπο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο – Σερληθή πξνζθνξά» πνπ ππνβιήζεθαλ έληππα.

ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή έιεγμε ηα Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (ειεθηξνληθά
θη έληππα) θαη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο (ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή) ησλ
πξνζθεξφλησλ θαη δηαπίζησζε ηα αθφινπζα:








Γηα ηελ εηαηξεία «ΔΡΓΟΛ ΑΣΔ» θαηαηέζεθε απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά θαη
κφλν ην ΣΔΤΓ θαη ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Κ.Δ.Δ.Π.. Θαηά ζπλέπεηα εμαηηίαο
θαηάζεζεο ειιηπψλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηα
φζα πξνβιέπεη ε ππ΄ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24624/9-11-2020 δηαθήξπμε ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδφλαο, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
ηεο εηαηξείαο «ΔΡΓΟΛ ΑΣΔ» δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη είλαη
απνξξηπηέα γηα φιεο ηηο νκάδεο γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβάιιεη πξνζθνξά.
Γηα ηελ εηαηξεία «ΑΡΡΖ ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ ΗΑ ΔΔ» δελ θαηαηέζεθαλ νχηε
ειεθηξνληθά νχηε έληππα δηθαηνινγεηηθά θαη θαηά ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ηα
φζα πξνβιέπεη ε ππ΄ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24624/9-11-2020 δηαθήξπμε ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδφλαο, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
ηεο εηαηξείαο «ΑΡΡΖ ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ ΗΑ ΔΔ» δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη είλαη απνξξηπηέα γηα φιεο ηηο νκάδεο γηα ηηο νπνίεο έρεη
ππνβάιιεη πξνζθνξά.
Γηα ηελ εηαηξεία «ΣΕΗΒΔΙΔΘΑ ΛΗΘΟΙΑΟ Α.Δ.» ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
o χκθσλα κε ην άξζξν 2.1.4 κε ηίηιν «Γιψζζα» ηεο δηαθήξπμεο, ηφζν
νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία φζν θαη ηα
απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σα αιινδαπά έγγξαθα ζηα πξνζθνκηζζέληα δηθαηνινγεηηθά
πηζηνπνίεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο σο πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη εηδηθφηεξα ηα πηζηνπνηεηηθά ISO
9001:2015 ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ εηδψλ ηεο νκάδαο Γ κε α/α 25,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53,
57, 59, 61, 62, 67, 70, 71, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 112,
113, 115, 117, 122, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 135, 144, 146,
147, 148, 151, 152, 157, 159, 160, 165, 166, 168, 177, 178, 181 θαη
182 έρνπλ θαηαηεζεί δίρσο ηελ απαηηνχκελε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
Διιεληθή θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηά.
o Γηα ηελ νκάδα Β ηα πξνζθεξφκελα είδε κε α/α 10 θαη 13 δελ είλαη ηα
δεηνχκελα σο πξνο ηνλ θάιπθα.
o Γηα ηα είδε ηεο νκάδαο Β κε α/α 11, 12, 15, 16, 17, 18 θαη 19 δελ έρεη
θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 (ή ηζνδχλακε πηζηνπνίεζε)
ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο φπσο απαηηείηαη γηα ηελ απφδεημε ηεο
ζπκκφξθσζήο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ σο πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
o Γελ έρνπλ θαηαηεζεί νη βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
πνπ έρνπλ δεισζεί ζηα ΣΔΤΓ αλάκεζα ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν θαη
δεκφζηνπο θνξείο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη
επηζεκαίλεηαη θαη ζην ππ’αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 25651/23-11-2020
δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο πξνο απφδεημε ηεο ηερληθήο
ηθαλφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο
«ΣΕΗΒΔΙΔΘΑ ΛΗΘΟΙΑΟ Α.Δ.» δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη
είλαη απνξξηπηέα θαη γηα ηηο δχν νκάδεο γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβάιιεη
πξνζθνξά, ήηνη γηα ηελ νκάδα Β: «Ινηπνί ιακπηήξεο & Φσηηζηηθά» θαη γηα
ηελ νκάδα Γ: «Γηάθνξα Ζιεθηξνινγηθά Τιηθά».
Γηα ηελ εηαηξεία " ECOLIGHT ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. & ΗΑ Δ.Δ." ηζρχνπλ ηα
αθφινπζα:

Γηα ηελ νκάδα Β ηα πξνζθεξφκελα είδε κε α/α 10 θαη 13 δελ
θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα
δσήο ελψ επίζεο νη πξνζθεξφκελνη ιακπηήξεο κε α/α 14 δελ
πιεξνχλ ηα δεηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θσηεηλφηεηαο.
o ε ζπλέρεηα ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 5967/23-3-2021
εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο γηα πξνζθφκηζε δεηγκάησλ πνπ απεζηάιε
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ
ζηηο 26/3/21 θαη ψξα 14:53:11 ΔΔΣ, ε εηαηξεία ECOLIGHT
ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. & ΗΑ Δ.Δ. πξνζθφκηζε εληφο ηεο δνζείζαο
πξνζεζκίαο ηα δεηεζέληα δείγκαηα κε ην ππ’ αξηζκ. 6646/2-4-21
Γειηίν Απνζηνιήο (πνπ πήξε αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 6646/2-42021). Σα δείγκαηα επξέζεζαλ φηη πιεξνχλ ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηα δεισζέληα ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνηρεία απφ
ηνλ ππνςήθην αλάδνρν.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο
«ECOLIGHT ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. & ΗΑ Δ.Δ» δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη είλαη απνξξηπηέα γηα ηελ νκάδα Β: «Ινηπνί ιακπηήξεο &
Φσηηζηηθά» ελψ γίλνληαη δεθηά γηα ηελ νκάδα Α: «Φσηηζηηθά θαη ιακπηήξεο
LED» θαη γηα ηελ νκάδα Γ: «Γηάθνξα Ζιεθηξνινγηθά Τιηθά».
 Γηα ηελ εηαηξεία «ΚΑΡΔΙΙΟ ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ» ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
o Γηα ηελ νκάδα Β ηα πξνζθεξφκελα είδε κε α/α 10 θαη 13 δελ είλαη
ηα δεηνχκελα σο πξνο ηνλ θάιπθα.
o ε ζπλέρεηα ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 5967/23-3-2021
εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο γηα πξνζθφκηζε δεηγκάησλ πνπ απεζηάιε
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ
ζηηο 26/3/21 θαη ψξα 14:53:11 ΔΔΣ, ε εηαηξεία ΚΑΡΔΙΙΟ
ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ δήηεζε εκπξφζεζκα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο
πξνζθφκηζεο ησλ δεηγκάησλ (ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο 02/04/2021
θαη ψξα 11:38:37 ΔΔΣ κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ Γηαγσληζκνχ). Κε ηα ειεθηξνληθά κελχκαηα
ζηηο 2/4/21 θαη ψξα 12:19:01 ΔΔΣ θαη 13:54:27 ΔΔΣ ε Τπεξεζία
ελέθξηλε ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δεηγκάησλ
θαηά έμη (6) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κφλν γηα ην είδνο γηα ην νπνίν ε
εηαηξεία ΚΑΡΔΙΙΟ ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ επηθαιέζηεθε αδπλακία
πξνζθφκηζεο εληφο ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο. Αλαθνξηθά κε ηα
ππφινηπα δείγκαηα δφζεθε ε δπλαηφηεηα θαηάζεζήο ηνπο ηξεηο (3)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο αξγφηεξα απφ ηελ αξρηθή πξνζεζκία παξά
ην γεγνλφο φηη δελ ππήξραλ αληηθεηκεληθνί ιφγνη γηα ην αληίζεην. Ζ
εηαηξεία ΚΑΡΔΙΙΟ ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ κε ειεθηξνληθφ κήλπκα πνπ
απεζηάιε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ
Γηαγσληζκνχ ζηηο 5/4/21 θαη ψξα 18:31:21 ΔΔΣ δήισζε φηη δελ ζα
πξνζθνκίζεη ηα δεηνχκελα δείγκαηα μη ζςμμοπθούμενη κε ηα
δεισζέληα ζην θαηαηεζεηκέλν ΣΔΤΓ θαη εηδηθφηεξα ζην Κέξνο Γ:
Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ζεκείν 11, ζειίδα 20 φπνπ
δειψλεη «ΛΑΗ» ζην φηη «Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα
o

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ
πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλνδεχνληαη
απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο».
o

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο
«ΚΑΡΔΙΙΟ ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ» δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη
είλαη απνξξηπηέα γηα ηελ νκάδα Β: «Ινηπνί ιακπηήξεο & Φσηηζηηθά» θαη γηα
ηελ νκάδα Γ: «Γηάθνξα Ζιεθηξνινγηθά Τιηθά» ελψ γίλνληαη δεθηά γηα ηελ
νκάδα Γ: «Ηζηνί Ζιεθηξνθσηηζκνχ».
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο,
επηθνηλψλεζε κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Ο έιεγρνο
εγθπξφηεηαο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο γηα ηηο εγγπεηηθέο έγηλε σο εμήο:
o
o
o

γηα εγγπεηηθή ηνπ ΣΑΚΔΗΟΤ ΠΑΡΑΘΑΣΑΘΖΘΧΛ ΘΑΗ ΓΑΛΔΗΧΛ κε απνζηνιή
ζρεηηθνχ email,
γηα εγγπεηηθή ηεο ηξάπεδαο ΠΔΗΡΑΗΧ Α.Δ. κε απνζηνιή ζρεηηθνχ email,
γηα εγγπεηηθή ηνπ ΣΚΔΓΔ κέζσ ηεο αληίζηνηρεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο ηνπ
ηζηνηφπνπ ηνπ ΣΚΔΓΔ.

Όισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε πξνζθνξά νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο
βξέζεθαλ έγθπξεο.
Θαηφπηλ φισλ ησλ παξαπάλσ, για ηην ομάδα Β όλερ οι πποζθοπέρ είναι
αποππιπηέερ ελψ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο γίλνληαη
απνδεθηέο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηηο ππφινηπεο νκάδεο παξνπζηάδνληαη
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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ΠΡΟΦΟΡΑ)
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Σν παξφλ Πξαθηηθφ νινθιεξψζεθε ηελ 4-11–2021.
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.

Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
ΛΡΗΝΓΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ

ΣΑΡΕΖΘΥΛΠΡΑΛΡΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΖΚΔΟ/ΛΗΑ: 16-11-21
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
ΓΖΚΝΠ
NEAΠ
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ
–ΛΔΑΠ ΑΟ. ΞΟΥΡ.: 24914
ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
ΔΞΗΡΟΝΞΖ
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ-ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ Ξ’ΑΟΗΘΚ. 52/20 Α.Ν.Δ.
Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
2Ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
2Ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΚΔ ΑΛΝΗΘΡΝ
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ
ΙΗΘΝ» - (Α.Κ. 30/2020)
ηε Λέα Υαιθεδφλα θαη ζηνλ πξψην φξνθν ηνπ επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 464
θαη Αγ. Αλαξγχξσλ Γεκνηηθνχ Θηηξίνπ, ηελ Παξαζθεπή 12/11/2021 θαη ψξα 08:30
π.κ. ζπλήιζε ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ, πνπ νξίζζεθε κε
ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2020 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ. πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 5761/5-3-2020) πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε,
έιεγρν θαη αμηνιφγεζή ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ
αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο πξνκήζεηαο ε νπνία δηεμάγεηαη κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη έρεη ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ» - (Α.Κ. 30/2020).
Ζ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ζπλερίζηεθε θαη ζηηο 16-11-21 φηαλ θαη
νινθιεξψζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
ε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξφληεο:
1. Ληηνχδεο ππξίδσλ σο Πξφεδξνο,
2. Υαηδεθσλζηαληήο Υξήζηνο σο Κέινο,
3. Αγγειφπνπινο Γεκήηξηνο σο Γξακκαηέαο.
H δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη
ζχκθσλα κε:
o ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24627/9-11-2020 πεξίιεςε δηαθήξπμεο,
o ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24624/9-11-2020 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδφλαο,
o ηελ ππ’ αξηζκ. 230/2020 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (πνπ έιαβε αξ.
πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24305/5-11-2020) πεξί έγθξηζεο κειέηεο Α.Κ. 30/2020 θαη
θαηάξηηζεο φξσλ δηελέξγεηαο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδφλαο,
o ην ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24030/04-11-2021 1ν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο
δηθαηνινγεηηθψλ – ηερληθήο αμηνιφγεζεο.
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη
ηδίσο:
 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
 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»,
ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο»,
ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο,
πγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ΣνκέαΣξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη
εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
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»,
ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ
πλέδξην»
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ
ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,
ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
ηνπ λ. 4727/2020 (ΦΔΘ 184Α΄/23.9.2020) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε
(Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο
Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) - Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην
Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ
Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη
Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,
ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε
δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ
ελψπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π. 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»
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»
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..)»,
ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ,
ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα
ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμε,
κειέηε, δηεπθξηληζηηθά έγγξαθα ηεο Τπεξεζίαο επί ησλ ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο, ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο), 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.
Δπίζεο ηζρχνπλ φια φζα αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο ζρεηηθήο
δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμε, κειέηε, δηεπθξηληζηηθά έγγξαθα ηεο Τπεξεζίαο
επί ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο) γηα ηελ ζρεηηθή
πξνκήζεηα.
Ζ Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςηλ ηελ ππ. αξ. πξση. 24624/9-11-2020 δηαθήξπμε
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδφλαο κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ» - (Α.Κ. 30/2020), αλαθέξεη ηα εμήο:
Ο δηαγσληζκφο ηεο ππ΄ αξ. πξση. 24624/9-11-2020 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδφλαο δηεμήρζε ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζε απηή, κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ζην εμήο χζηεκα) θαη έιαβε σο αχμνληα αξηζκφ ηνλ 99830 (αξ.
ΔΖΓΖ) Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ πζηήκαηνο.
χκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ ηέζεθε ζηελ ππ. αξ. πξση. 24624/9-11-2020
δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδφλαο κε ηίηιν
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ» - (Α.Κ. 30/2020), νξίζηεθε σο
εκεξνκελία απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε Παξαζθεπή 12/11/2021 θαη
ψξα 08:30 π.κ..
Ζ Δπηηξνπή ηελ 12/11/2021 θαη ψξα 08:43:26 π.κ. πξνθεηκέλνπ λα
απνζθξαγίζεη ειεθηξνληθά ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, ζπλδέζεθε ζην ζχζηεκα κε
ηα δηαπηζηεπηήξηα (φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο) ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο, επέιεμε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αξηζκφ 99830 (αξ. ΔΖΓΖ).
Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη θαηά ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε
ζην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη νη ηειεπηαίεο δηέζεηαλ έγθπξε
ςεθηαθή ππνγξαθή.
Ζ Δπηηξνπή πξνέβε ζε έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη βξήθε φηη
φισλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ κε πξνζθνξά εηαηξεηψλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ήηαλ
πιήξεηο, νξζέο θαη επνκέλσο απνδεθηέο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
Οη ζπκκεηέρνπζεο κε πξνζθνξά εηαηξείεο πξνζέθεξαλ ηηο παξαθάησ ηηκέο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο:

ΝΚΑΓ
Α

Α

Α/Α
ΞΟΝΠΦΝ
ΟΑΠ

Α.1

Α

Α.2

Α

Α.3

Β

Β.1

Β

Β.2

Β

Β.3

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ

ΔΡΓΟΛ ΑΣΔ
ECOLIGHT
ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. &
ΗΑ Δ.Δ.
ΑΡΡΖ
ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ ΗΑ
ΔΔ
ECOLIGHT
ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. &
ΗΑ Δ.Δ.
ΣΕΗΒΔΙΔΘΑ
ΛΗΘΟΙΑΟ Α.Δ.
ΑΡΡΖ
ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ ΗΑ
ΔΔ

ΡΗΚΖ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
ΠΔ ΔΟΥ
(ΣΥΟΗΠ
Φ.Ξ.Α.)Π
94.346,60
88.705,00

6.325,00

8.475,00
3.907,50
910,00

Β

Β.4

Γ

Γ.1

Γ

Γ.2

Γ

Γ.1

Γ

Γ.2

Γ

Γ.3

Γ

Γ.4

ΚΑΡΔΙΙΟ
ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ
ΑΡΡΖ
ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ ΗΑ
ΔΔ
ΚΑΡΔΙΙΟ
ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ
ECOLIGHT
ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. &
ΗΑ Δ.Δ.
ΣΕΗΒΔΙΔΘΑ
ΛΗΘΟΙΑΟ Α.Δ.
ΑΡΡΖ
ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ ΗΑ
ΔΔ
ΚΑΡΔΙΙΟ
ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ

6.243,50
114,00
5.601,75
48.347,85
30.312,30
28.690,00
45.988,04

χκθσλα κε ην 1ν πξαθηηθφ (ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Υ. 24030/04-11-2021)
για ηην ομάδα Β όλερ οι πποζθοπέρ ήηαν αποππιπηέερ ελψ νη εηαηξείεο ησλ
νπνίσλ νη πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηηο
ππφινηπεο νκάδεο εηδψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΝΚΑΓ
Α

Α/Α
ΞΟΝΠΦΝ
ΟΑΠ

Α

Α.2

Γ

Γ.2

Γ

Γ.1

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ
ECOLIGHT
ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. &
ΗΑ Δ.Δ.
ΚΑΡΔΙΙΟ
ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ
ECOLIGHT
ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. &
ΗΑ Δ.Δ.

ΡΗΚΖ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
ΠΔ ΔΟΥ
(ΣΥΟΗΠ Φ.Ξ.Α.)
88.705,00
5.601,75
48.347,85

χκθσλα κε ηε δηαθήξπμε θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. Δπνκέλσο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά κε
ηελ ρακειφηεξε ηηκή αλά νκάδα εηδψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
ΡΗΚΖ
Α/Α
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ
ΝΚΑΓ
ΞΟΝΠΦΝ
ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
Α
ΟΑΠ
ΠΔ ΔΟΥ
(ΣΥΟΗΠ Φ.Ξ.Α.)
ECOLIGHT
Α
Α.2
ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. &
88.705,00
ΗΑ Δ.Δ.
ΚΑΡΔΙΙΟ
Γ
Γ.2
5.601,75
ΔΚΑΛΛΟΤΖΙ
ECOLIGHT
Γ
Γ.1
ΚΑΦΡΔΓΟ Γ. &
48.347,85
ΗΑ Δ.Δ.

Για ηην ομάδα Β επειδή όλερ οι πποζθοπέρ είναι αποππιπηέερ ο διαγωνιζμόρ
κηπύζζεηαι άγονορ.
Σν παξφλ Πξαθηηθφ νινθιεξψζεθε ηελ 16-11–2021.
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.

Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
ΛΡΗΝΓΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ
ΣΑΡΕΖΘΥΛΠΡΑΛΡΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

