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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 2/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 7/2022
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε
3νπ
πξαθηηθνχ
(ειέγρνπ
δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο) δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα
ηελ "ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ LED ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ
ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ" (α/α ΔΠΖΓΖΠ 134869) θαη αλάδεημε
νξηζηηθνχ αλαδφρνπ».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο
19 ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020)
πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 72 θαη ησλ ινηπψλ
ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 764/1/14-1-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ
απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ
φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ
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πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 72 Δγθχθιην ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα
ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1)
Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, 3) Θνπηζάθεο Κηραήι
4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 6) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 7) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
8) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΔ
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε, έρνληαο πξνεγνπκέλσο
ελεκεξψζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο
ην 2ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο :
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 533/12-1-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Θαζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
Θέμα: ΔΓΚΡΙΗ 3ος ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ (ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ) ΓΙΑ ΣΟ
ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ "ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ
LED ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ
ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ" (α/α ΔΗΓΗ 134869)
Θχξηε Ξξφεδξε,
Έρνληαο ππφςε:
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 100 παξ. 4 «Ρα 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 Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) θαηά πεξίπησζε, ηνπ
Λ.4412/2016 (Α/147/88-2016)…»,
 ηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 13522/29-6-2021 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο –
Λέαο Σαιθεδφλαο γηα ην δηαγσληζκφ "ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ LED ΓΗΑ ΡΖΛ
ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΛΔΑΠ
ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ" (α/α ΔΠΖΓΖΠ 134869) ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 167/21
απφθαζε ηεο ΝΔ (Α.Γ.Α: ΤΠΖΦ46ΚΥ0Η-74Ν),
παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην ζψκα ηελ έγθξηζε ηνπ ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 509/12-12022 3νπ πξαθηηθνχ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ δεκφζηνπ δηεζλή αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ LED ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ
ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ" (Α.Κ. 31/21) θαη
ηελ αλάδεημε σο νξηζηηθνχ αλαδφρνπ ηεο εηαηξείαο DASTERI SYSTEMS A.E. µε πξνζθεξφκελε ηηκή
(θφζηνο πξνκήζεηαο) € 2.734.817,50 κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., θαη επηηεπρζέλ
ζηαζκηζκέλν θφζηνο επέλδπζεο (θξηηήξην αλάζεζεο) 0,17 €/ ΘWh.
Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 360 θαη 361 ηνπ Λ. 4412/2016.
ςν.:
Ρν ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 509/12-1-2022 3ν πξαθηηθφ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο
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Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ν.Δ., θαηά
ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 2/2022 Ξξαθηηθφ ηεο
Δπηηξνπήο. Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη
ζρεηηθά.


Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ φηη ηάζζνληαη ηα κέιε ηεο Ν.Δ. θ.θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο

(αλαθεξφκελνο ζε φζα έρνπλ ππνζηεξίμεη θαη θαηαγγείιεη δεκφζηα θαη ζην Γ.Π. σο δεκνηηθή
παξάηαμε, ζηελ πξνζθπγή πνπ έρνπλ θαηαζέζεη, ζην ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Απνθ/λεο
Γηνίθεζεο Αηηηθήο πξνο ην Γήκν, ζε φζεο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζα πξνβνχλ, θαη ζεσξψληαο
φηη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ζα είλαη
ηξηπιάζην απφ απηφ πνπ πξνέβιεπε ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηνπ Πσκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ
ηνπ Γήκνπ), Ξ.Γξεηδειηάο (ζχκθσλα κε φζα έρεη ζην παξειζφλ ππνζηεξίμεη γηα ην ζέκα),
Θ.Ρνκπνχινγινπ (ππνγξακκίδνληαο φηη ζηελ νπζία ν δηαγσληζκφο δηεμήρζε κε έλαλ
ζπκκεηέρνληα πνπ πξνζέθεξε κάιηζηα θαη πεληρξή έθπησζε) θαη Η.Νπζηακπαζίδεο (πνπ
ζεσξεί φηη ην ζέκα ζα πάξεη ην δξφκν ηνπ θαη φηη ν αλάδνρνο ηνπ δηαγσληζκνχ ήηαλ ήδε
γλσζηφο εθ ησλ πξνηέξσλ ζε δχν κέιε ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο, ιφγσ ηεο παξφκνηαο ηαθηηθήο
πνπ αθνινχζεζε ζε δηαγσληζκνχο άιισλ Γήκσλ).

Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηελ αξηζ. 31/2021 ζρεηηθή
κειέηε, ην ππ.‟ Αξ. πξση. 509/12-1-2022 Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 3ν πξαθηηθφ (ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο) ηνπ δηαγσληζκνχ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ε ηνπ Λ. 3852/10, φπσο
αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1ζ ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ
άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, θαζψο επίζεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/16, φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ απφ απηέο ηνπ Λ. 4782/2021 (ΦΔΘ 36/α‟/09.03.2021), ηελ ππ‟ αξ. πξση.
Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.13522/29-6-2021 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο γηα ηνλ
ελ ζέκαηη δηαγσληζκφ (α/α ΔΠΖΓΖΠ 134869), ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 167/21
απφθαζε ηεο Ν.Δ., ηελ αξηζ. 268/2021 απφθαζε Νηθ. Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηνπ 1νπ πξαθηηθνχ
ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ αξηζ. 290/2021 απφθαζε Νηθ. Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηνπ 2νπ πξαθηηθνχ
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα ινηπά αλαθεξφκελα ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο θαη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ
ζηνηρεία θαη δηαηάμεηο πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι καηά πλειοτηθία
(5 ΤΠΔΡ-4 ΚΑΣΑ)
Ρελ έγκπιζη ηνπ ππ.‟ αξ. πξση. 509/12-1-2022 Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 3ος ππακηικού ειέγρνπ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα
ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ LED ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ» (Α.Κ. 31/2021), φπσο απηφ
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα, ήηνη ηελ ανάδειξη ηεο επηρείξεζεο DASTERI SYSTEMS A.E.
ΞΑΟΑΓΥΓΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ σο οπιζηικού αναδόσος ηεο
πξνκήζεηαο, µε πξνζθεξφκελε ηηκή (θφζηνο πξνκήζεηαο) € 2.734.817,50 (κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.), θαη επηηεπρζέλ ζηαζκηζκέλν θφζηνο επέλδπζεο (θξηηήξην
αλάζεζεο) 0,17 €/ ΘWh, δεδνκέλνπ φηη θαηέζεζε εκπξφζεζκα θαη ζχκθσλα µε ηνπο ζρεηηθνχο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη πιεξνί φιεο ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξηζηηθή αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.



Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 360 παξ. 1 ηνπ Λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 7/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζυηεπική Γιανομή :
1. Γ/λζε Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ/Ρκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνχ
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
3. Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
4. Αληηδήκαξρν Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ
5. Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ/Ρκήκα Άιζνπο
6. Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
7. Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
8. Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ
9. Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
10. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
11. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
12. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

ςνημμένα: Ρν ππ.‟ Αξ. πξση. 509/12-1-2022 3ν πξαθηηθφ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο

ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ππφκλεκα ηνπ κέινπο ηεο επηηξνπήο
δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θ. Π.Γεσξγίνπ επί ηνπ ζέκαηνο.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΡΙΘ.ΠΡΧΣ.:509/12-1-2022
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ NEA ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ –ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΙ ΤΠ’ ΑΡ. 12/21 & 113/21 ΑΠΟΦΑΔΙ
Ο.Δ.
3Ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
3Ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ LED ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ - ΝΔΑ
ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ» - (Α.Μ. 31/21)
Πηε Λέα Σαιθεδφλα θαη ζηνλ πξψην φξνθν ηνπ επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 464 θαη Αγ. Αλαξγχξσλ
Γεκνηηθνχ Θηηξίνπ, ηελ Ρεηάξηε 12/1/2022 θαη ψξα 9:00 π.κ. ζπλήιζε ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ (πνπ ζπγθιήζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. πξση. 342/10-1-22 πξφζθιεζε ηνπ
Ξξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο) πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ.΄αξίζκ. 12/21 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
(ΑΓΑ: ΥΟ546ΚΥΝΗ-ΖΡΗ) θαζψο θαη ηελ ππ.΄αξίζκ. 113/21 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
(ΑΓΑ: 9ΗΛΦ46ΚΥ0Η-5Β3) ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ‟ αξηζ. 12/21 απφθαζεο Ν.Δ., θαη απνηειείηαη απφ
ηνπο παξαθάησ ππαιιήινπο:
1. Ληηνχδεο Πππξίδσλ σο Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο,
2. Γεσξγίνπ Πσθξάηεο σο Κέινο ηεο Δπηηξνπήο,
3. Αγγειφπνπινο Γεκήηξηνο σο Κέινο (Γξακκαηέαο) ηεο επηηξνπήο.
Ζ επηηξνπή ζπλήιζε πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, έιεγρν δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο θαη ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ε νπνία
δηεμάγεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ δεκφζηνπ δηεζλή αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη έρεη ηίηιν
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ LED ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ» - (Α.Μ. 31/21).
H δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε:
o ηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 13523/29-6-2021 πεξίιεςε δηαθήξπμεο,
o ηελ ππ‟ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 13522/29-6-2021 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο –
Λέαο Σαιθεδφλαο,
o ηελ ππ‟ αξηζκ. 167/2021 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Α.Γ.Α: ΤΠΖΦ46ΚΥ0Η-74Ν)
έγθξηζεο κειέηεο Α.Κ.31/21 θαη θαηάξηηζεο φξσλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο,
o ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20429/24-9-2021 1ν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο δηθαηνινγεηηθψλ
– ηερληθήο αμηνιφγεζεο,
o ηελ ππ‟αξηζκ. 268/2021 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Α.Γ.Α: 92ΠΦ46ΚΥ0Η-ΖΓ8)
έγθξηζεο ηνπ 1νπ πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο δηθαηνινγεηηθψλ – ηερληθήο αμηνιφγεζεο (αξηζκ.
πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20429/24-9-2021),
o ην ππ‟ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 26199/30-11-2021 2ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ,
o ηελ ππ‟αξηζκ. 290/2021 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Α.Γ.Α: ΤΦΜΚ46ΚΥ0Η-Θ5Γ)
έγθξηζεο ηνπ 2νπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ (αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
26691/6-12-2021),
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ηελ ππ.' αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 28360/17-12-2021 (κε ειεθηξνληθή απνζηνιή κέζσ
επηθνηλσλίαο ΔΠΖΓΖΠ ηελ 29/12/2021 θαη ψξα 10:29:53) πξφζθιεζε πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα (πξνζσξηλφ αλάδνρν DASTERI SYSTEMS A.E.) γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο,
ηελ εκπξφζεζκε ειεθηξνληθή (κέζσ επηθνηλσλίαο ΔΠΖΓΖΠ) ηελ 4/1/2022 θαη ψξα 9:37:44
ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν DASTERI SYSTEMS
A.E.,
ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή θπζηθνχ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο
απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν DASTERI SYSTEMS A.E. (κε αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Σ. 213/5-12022),
ηελ ππ.' αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 342/10-1-22 πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο
πξνο ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα απνζθξάγηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηελ 12-1-2022.

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 Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»,
 ηνπ λ. 4782/2021 (Α΄ 36) «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»,
 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 Νδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 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 Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 ηνπ λ. 4700/2020 (Ά 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην,
νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ
Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο
δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
 ηνπ λ. 4701/2020 (Ά 128) «Ξιαίζην ρνξήγεζεο κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ, ξπζκίζεηο
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο»
 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο
Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ.
318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
 ηνπ λ. 4548/2018 Αλακφξθσζε ηνπ δηθαίνπ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Λένο λφκνο πεξί
Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ πεξί ελαξκφληζεο ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπο κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο).
 ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ
Νδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
 ηνπ Ξ.Γ. 57/17 (ΦΔΘ 88/20.06.2017 ηεχρνο Α') Νξγαληζκφο ηεο Αξρήο Δμέηαζεο
Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ.


ηνπ Ξ.Γ. 58/17 (ΦΔΘ 88/20.06.2017 ηεχρνο Α') Δηδηθφο Θαλνληζκφο Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ.
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ηνπ λ. 4465/2017 ΦΔΘ Α‟ 47/04.04.2017 Δλζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο
2014/92/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 23εο Ηνπιίνπ 2014 γηα
ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ηειψλ πνπ ζπλδένληαη κε ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ, ηελ αιιαγή
ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ κε βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη άιιεο δηαηάμεηο.



ηνπ λ. 4472/2017 (ΦΔΘ Α‟ 74/19.05.2017) Ππληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Γεκνζίνπ θαη
ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4387/2016, κέηξα εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ
θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, Κεζνπξφζεζκν
Ξιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Πηξαηεγηθήο 2018-2021 θαη ινηπέο δηαηάμεηο.
ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην»
ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,
ηνπ λ. 4727/2020 (ΦΔΘ 184Α΄/23.9.2020) «Τεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ
Διιεληθή Λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972)
θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 1,
ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Ρππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο”2
ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε
δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ.Π.Ο., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996
(Α' 66) «Νλνκαζηηθνπνίεζε κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο
δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»3, ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη
Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε
ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ησλ
ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.
4172/2013 (Α 167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγάζηκσλ θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη
β) ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο»4.
ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”
θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
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ηνπ Ξ.Γ. 39 /04-05-2017 (ΦΔΘ αξ. θχιινπ
64/Α/4-5-2017) Θαλνληζκφο εμέηαζεο
Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ
ηνπ Λ .4446/16 (ΦΔΘ 240 Α/22-12-2016): Ξησρεπηηθφο Θψδηθαο , Γηνηθεηηθή́ Γηθαηνζχλε ,
Ρέιε - Ξαξάβνια, Νηθεηνζειήο απνθάιπςε θνξνινγεηέαο χιεο παξειζφλησλ εηψλ,
Ζιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, Ρξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4270/2014 θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

φμφωνα με τα άρκρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται τθν 1θ Ιανουαρίου
2021
φμφωνα με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουκεί να ιςχφει θ δθμοςίευςθ των
προκθρφξεων ςτο Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του ωσ άνω νόμου
ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΧΕΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΠΑΡ 6 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 38 ΠΑΡ 6 ΣΟΤ Ν4412/2016. ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘ 57654/22-05-2017 ςφμφωνα με τθν οποία καταργείται θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ των
προκθρφξεων ςτο Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ
Η υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το
άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €)
Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ.
Πρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) & ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Τπουργοφ Οικονομικϊν.
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ηεο κε αξ. Ξξση. 56902/215/ 2.6.2017 (Β‟ 1924) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ́ Ππζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)».



ηεο κε αξ. Ξξση. 57654/ 22.5.2017 (Β‟1781) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ́
Ζιεθηξνληθνχ́ Κεηξψνπ δεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο».



ηεο π. αξηζ. 1108437/2565/ΓΝΠ/15.11.2005 (ΦΔΘ 1590/B') Απφθαζεο ηνπ θππνπξγνχ
Νηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο κε ζέκα «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη
δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ
νπνία θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ησλ πξνθεξχμεσλ ζην Ρεχρνο Γηαθεξχμεσλ
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
ζπκβάζεσλ.



ηεο π. αξηζ. 1108437/2565/ΓΝΠ/15.11.2005 (ΦΔΘ 1590/B') Απφθαζεο ηνπ θππνπξγνχ
Νηθνλνκίαο & Νηθνλνκηθψλ «Θαζνξηζκφο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο
εηαηξείεο»
εηδηθά γηα ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ
Λ.3886/2010 (Φ.Δ.Θ. 173/Α') «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηελ ζχλαςε δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 86/665/Δ.Ν.Θ. ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Νδεγία 92/13/Δ.Ν.Θ. ηνπ Ππκβνπιίνπ
ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/Δ.Θ. ηνπ
Δπξσπατθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)», φπσο ηζρχνπλ
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.
Ρν Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ 45/Α/9-3-1999) «Θχξσζε Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Ρν Λ. 4342/2015 (ΦΔΘ Α‟ 143/09-11-2015) φπσο ηζρχεη, γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο
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ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά
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.Ξ.Ξ.
ηεο κε αξ. Ξ1 2380/2012 Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Οχζκηζε ησλ
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ,
Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ »5
ηεο κε αξ. Ξ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο “Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ
Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.),6

Η εν λόγω απόφαςθ ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του άρκρου 38 παρ. 6 του ν.
4412/2016 (Πρβλ Αιτιολογικι Ζκκεςθ του εν λόγω νόμου, ς. 75)
Η εν λόγω απόφαςθ ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
και ςτο μζτρο που δεν αντίκειται ςτισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ και αφορά ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων
εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ των 60.000€ χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, για τισ οποίεσ εφαρμόηονται θλεκτρονικζσ
διαδικαςίεσ. Βλ. Αιτιολογικι Ζκκεςθ του ν. 4412/2016, ς. 75
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2012/27/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 25εο Νθησβξίνπ 2012
, γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2009/125/ΔΘ θαη 2010/30/ΔΔ
θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 2004/8/ΔΘ θαη 2006/32/ΔΘ.
Ρνλ “Νδεγφ Κειεηψλ γηα ηε Βειηίσζε ηεο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο ζε Δγθαηαζηάζεηο
Νδνθσηηζκνχ ΝΡΑ Α‟& Β‟ φπσο απηφο αλαξηήζεθε απφ ην Ρ.Ξ.&Γ. θαη ην Θ.Α.Ξ.Δ. θαη
ηζρχεη, θαζψο θαη ηα αλαξηεκέλα απφ ην Ρ.Ξ.&Γ. θαη Θ.Α.Ξ.Δ. «πφδεηγκα Κειέηεο
Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο» θαη «πνινγηζηηθφ Φχιιν Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο
Νδνθσηηζκνχ».
Ρελ Δγθχθιην 22 πνπ εμέδσζε ε Γ.Γ.Γ.Δ. ζηηο 24/10/2014 Αξ. Ξξση. : ΓΗΞΑΓ/νηθ.658.
Ρελ Δγθχθιην 17 πνπ εμέδσζε ην .ΞΝ.ΚΔ.ΓΗ κε αξ. Ξξση. ΓΘΞ/νηθ/1322 βάζε ηεο
νπνίαο επηθαηξνπνηείηαη ε εγθχθιηνο 22 κε ην Ξαξάξηεκα Β64 (Ξξνζσξηλέο Δζληθέο Ρερληθέο
Ξξνδηαγξαθέο).
Ρν ΦΔΘ 4607 ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζηηο 13/12/2019 θαη θαζνξίδεη ηηο Διιεληθέο Ρερληθέο
Ξξνδηαγξαθέο θσηηζηηθά ζψκαηα LED νδνθσηηζκνχ (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-05-07-02-00:2018).
Ρν ΦΔΘ 3347Β ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζηηο 12/12/2014 θαη θαζνξίδεη ηηο ελδεηθηηθέο ηηκέο
γηα ηα θσηηζηηθά ζψκαηα LED νδνθσηηζκνχ.
Ρν ΦΔΘ αξ. Φχιινπ 538 ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζηηο 22/02/2017 ην νπνίν εληάζζεη ην
Ξηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δ.Κ.ΞΑ. ζηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ δηάζεζε ελφο
πξντφληνο (ΖΖΔ) ζηελ Διιεληθή αγνξά θαζψο επίζεο δηαζθαιίδεη ζην πιαίζην εθαξκνγήο
ηνπ λ. 4412/2016 ην δηθαίσκα ησλ δηαθηλεηψλ ΖΖΔ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκφζηνπο
δηαγσληζκνχο.
Ρνλ Λ.2939/2001 & ηελ Θ..Α. κε αξηζκφ Ζ.Ξ. 23615/651/Δ.103 γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξίεο ησλ δηαγσληδφκελσλ πξντφλησλ (θσηηζηηθά είδε, ιακπηήξεο & ζπζθεπαζίεο) θαη
ηηο ζρεηηθέο κε ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθέο απνθάζεηο.
Ρν Ξ.Γ. 117/2004 (ΦΔΘ. 82Α).
Ρελ ΓΔΞΔΑ/Γ/νηθ.176381/06.07.2018 πνπξγηθή Απφθαζε «Δπηρεηξήζεηο Δλεξγεηαθψλ
πεξεζηψλ, Ιεηηνπξγία, Κεηξψν θαη Θψδηθαο δενληνινγίαο Δπηρεηξήζεσλ Δλεξγεηαθψλ
πεξεζηψλ (ΦΔΘ.Β‟ 2672).
Ρελ Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 13 κε αξ. πξση. 1111 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 04/03/2016 κε ζέκα «Θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο θαηαιιειφιεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα» θαη θάζε ζρεηηθή
Θαηεπζπληήξηα Νδεγία ηεο ΔΑΑΓΖΠ φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
Ρελ Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 22 κε αξ. πξση. 3802 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 14/06/2017 κε ζέκα «Ρξνπνπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπο»
Ρνλ Λ. 3463/2006 (Φ.Δ.Θ. Α 114/2006) κε ηίηιν «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη
Θνηλνηήησλ».
Ρνλ Λ. 3852/ΦΔΘ 87 Α ́ /7-6-2010 «Λέα αξρηηεθηνληθή́ ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο».
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
5 ηεο Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ́ Δζσηεξηθψλ
11389/1993
Φ.Δ.Θ.185 η. Β ́ /23- 03-0002 ηνπ 1993 «Δληαίνο Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Νξγαληζκψλ
Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο » κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ . 10 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ Λ .
4412/2016(Α ́ 147).
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ .2362/1995 Φ.Δ.Θ 247 η. Α ́ /27-11-1995 «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ́ ,
ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4270/2014 (ΦΔΘ.143/Α/28-6-2014).

Ν δηαγσληζκφο ηεο ππ΄ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 13522/29-6-2021 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο δηεμάγεηαη ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε
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απηή, κέζσ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη έρεη σο αχμνληα
αξηζκφ ηνλ 134869 (αξ. ΔΠΖΓΖΠ) Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ Ππζηήκαηνο.
Ζ επηηξνπή ζπλήιζε ηελ Ρεηάξηε 12/1/2022 θαη ψξα 9.00 π.κ. θαη ν πξφεδξνο θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο
είρε παξαιάβεη απφ ηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ θαη ηνλ θπζηθφ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ν νπνίνο εκπξφζεζκα ππνβιήζεθε ζε απηφ. Πηε
ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δηελήξγεζε ειεθηξνληθά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο κεηνδφηε θαη απέθηεζε πξφζβαζε ζηα πεξηερφκελά ηνπ. Δπίζεο,
απνζθξάγηζε θαη ηνλ ελζθξάγηζην θπζηθφ θάθειν πνπ έιαβε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 213/5-12022 κε ηα πξσηφηππα απαηηνχκελα ζε έληππε κνξθή δηθαηνινγεηηθά.
Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνρψξεζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απαηηνχκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ θαηαηέζεθαλ, γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ λνκηκφηεηά ηνπο –
ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.2 ηεο δηαθήξπμεο.
Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηέζεθαλ είλαη ηα αθφινπζα:









2.2.3.1: Ξνηληθά Κεηξψα & Γ.
2.2.3.2: Φνξνινγηθή & Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα & Γ.
2.2.3.4: Ξηζηνπνηεηηθφ Ξξσηνδηθείνπ & Γ.
2.2.3.5: Γεληθφ Ξηζηνπνηεηηθφ ΓΔΚΖ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη
νλνκαζηηθέο & ην κεηνρνιφγην ηεο εηαηξείαο & πεχζπλε Γήισζε.
2.2.7.1.: Βεβαίσζε Ππκκέηνρεο ΑΖΖΔ & Ξηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο ΔΚΞΑ.
πεχζπλε Γήισζε επηβεβαίσζεο ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο φηη απηά
παξακέλνπλ ζε ηζρχ φπσο είραλ θαηαηεζεί θαη δελ πθίζηαηαη θάπνηα κεηαβνιή ζηα
βεβαηνχκελα.
2.2.4.1: Ξηζηνπνηεηηθφ Δπηκειεηεξίνπ εγγξαθήο ζην Κεηξψν & Γ.

Ρα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2 ηεο
δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε µε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ
2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ
παξαγξάθσλ 2.2.4 -2.2.8, πεξηέρνληαη θαη είλαη ζε ηζρχ ζηα ήδε πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα ηνπ
πξνζθέξνληα, εληφο ηνπ θαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά Ππµµεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά» φπσο
θαηαηέζεθαλ ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έρνπλ ππνβιεζεί εληφο ηνπ θπζηθνχ θάθεινπ
ηεο πξνζθνξάο (αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 16420/29-7-21).
Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ
θαηά ηνλ έιεγρν δηαπίζησζε φηη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο πξνζθφκηζε ζχλλνκα θαη πξνζεθφλησο
φια ηα απαηηνχκελα απφ ην άξζξν 3.2 ηεο δηαθήξπμεο απνδεηθηηθά κέζα θαη πιεξνί φιεο ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξηζηηθή αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ φια ηα παξαπάλσ
εηζεγείηαη πξνο ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ νξηζηηθή θαηαθχξσζε ηεο Ξξνκήζεηαο ηνπ
Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ Γηεζλή ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε Αξ. Ξξση. Γηαθήξπμεο 13522/29-6-21
θαη ηίηιν «Ξξνκήζεηα θσηηζηηθψλ LED γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο» ζηελ εηαηξία DASTERI SYSTEMS A.E. ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ
ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ µε πξνζθεξφκελε ηηκή (θφζηνο πξνκήζεηαο) €
2.734.817,50 κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., θαη επηηεπρζέλ ζηαζκηζκέλν θφζηνο
επέλδπζεο (θξηηήξην αλάζεζεο) 0,17 €/ ΘWh, δηφηη θαηέζεζε εκπξφζεζκά θαη ζχκθσλα µε ηνπο
ζρεηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο.
Γηα δηαπίζησζε ησλ άλσ, ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα, ην νπνίν
αθνχ αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη.

ΑΔΑ: 9Φ7Ε46ΜΩ0Ι-0Ξ1

Ρν παξφλ Ξξαθηηθφ νινθιεξψζεθε ζηηο 12/1/2022 θαη δηαβηβάδεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή
πξνο έγθξηζε.

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΝΣΙΟΤΓΗ ΠΤΡΙΓΧΝ

ΓΔΧΡΓΙΟΤ ΧΚΡΑΣΗ

ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ
ΓΗΜΗΣΡΙΟ
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ΤΠΟΜΝΗΜΑ
Ξξνο: Ρνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο – Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ
γηα ηελ Ξξνκήζεηα Φσηηζηηθψλ LED
Ξξνζέξρνκαη ζηελ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε θαηαζέηνληαο (ζε ζπλέρεηα θαη ησλ απφςεψλ κνπ απφ ηηο
πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο) ππφκλεκα, ην νπνίν ζέισ λα ζπκπεξηιεθζεί ζην πξαθηηθφ ηεο
Δπηηξνπήο, δειψλνληαο πσο ζα πξνζππνγξάςσ ην απνηέιεζκα ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαζεο κε ηελ
επηθχιαμε παληφο λφκηκνπ δηθαηψκαηφο κνπ.
πνγξαθή
Γεσξγίνπ Πσθξάηεο

