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Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 38/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο 
 

Αξηζ. Απφθαζεο : 235/2022                                  
 
                                                                                             
                                                                            Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ (απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ, ειέγρνπ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο & αμηνιφγεζεο ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ), 2νπ πξαθηηθνχ (απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) θαη 3νπ πξαθηηθνχ (ειέγρνπ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ 
δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν ”Ξξνκήζεηα θσηηζηηθψλ 
LED γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο” (Α.Κ. 140/2022- Α.Ξ. 20075/1-
9-2022 ΓΗΑΘΖΟΜΖ, α/α ΔΠΖΓΖΠ 171596) θαη αλάδεημε 
νξηζηηθνχ αλαδφρνπ». 
 

Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 
4 ηνπ κήλα Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ε Νηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 25320/34/31-
10-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ 
επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
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ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, 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 :      
 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ 
 

1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο  2) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Αληηπξφεδξνο 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». 

 
ΑΞΝΛΡΔΠ  
 

1) 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. 25324/31-10-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Θαζαξηφηεηαο, 
Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 
 
Θέμα: ΔΓΘΟΗΠΖ 1ΝΞΟΑΘΡΗΘΝ (ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ, ΔΙΔΓΣΝ 
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ & ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ), 
2ΝΞΟΑΘΡΗΘΝ (ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ), 
3ΝΞΟΑΘΡΗΘΝ (ΔΙΔΓΣΝ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ) ΓΗΔΘΛΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝ 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΡΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΚΔ ΡΗΡΙΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ LED ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ 
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ» (Α.Ξ. 20075/1-9-2022 ΓΗΑΘΖΟΜΖ, α/α 
ΔΠΖΓΖΠ 171596) ΘΑΗ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΝΟΗΠΡΗΘΝ ΑΛΑΓΝΣΝ. 
 
 

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)…», 
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 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4782/2021 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 40 παξ. 6 «Θαηά παξέθθιηζε ηεο 

παξ. 5, ζηελ πεξίπησζε πνπ σο θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο έρεη επηιεγεί ε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ε νπνία δελ πξνζδηνξίδεηαη κφλν βάζεη 

ηηκήο, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ζηαδίσλ 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο παξ. 5 επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ 

άξζξνπ 105 ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εθδίδεηαη κεηά ην πέξαο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ 

ζηαδίνπ ηεο δηαδηθαζίαο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην Βηβιίν IV. Θαηά ηεο αλσηέξσ 

απφθαζεο δελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο.» 

 
 ηελ ππ΄άξηζκ. 312/2022 Ξξάμε ηνπ ΠΡ΄ Θιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, 

 
 ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20075/1-9-2022 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.Κ. 140/2022) (α/α ΔΠΖΓΖΠ 171596) ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

189/22 απφθαζε ηεο ΝΔ (Α.Γ.Α: 9ΚΝΠ46ΚΥ0Η-56), 

 

παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην ζψκα ηελ έγθξηζε ησλ ζπλεκκέλσλ πξαθηηθψλ ηνπ ζέκαηνο 

ηνπ δεκφζηνπ δηεζλή αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ LED 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΛΔΑΠ 

ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ" (Α.Κ. 140/22) θαη ηελ αλάδεημε σο νξηζηηθνχ αλαδφρνπ ηελ εηαηξεία DASTERI 

SYSTEMS A.E. µε πξνζθεξφκελε ηηκή (θφζηνο πξνκήζεηαο) € 2.902.292,50 κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., θαη επηηεπρζέλ ζηαζκηζκέλν θφζηνο επέλδπζεο (θξηηήξην 

αλάζεζεο) 0,18 €/ ΘWh. 

 

Πςν.: 1. π’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 23935/14-10-2022 1ν πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ, 
ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

2. π’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 23936/14-10-2022 2ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ 

3. π’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.25038/25-10-20223ν πξαθηηθφ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο 

 

 

Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ν.Δ., θαηά 
ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 38/2022 Ξξαθηηθφ ηεο 
Δπηηξνπήο.  
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Δηδηθφηεξα, εηπψζεθαλ ηα εμήο: 
 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ εκάο έρεη εμαληιεζεί ην ζέκα, αλ ππάξρεη απφ εζάο θάπνηα εξψηεζε ή θάπνηα 

ηνπνζέηεζε. Ν θ. Ρνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Θ. ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ: Δξψηεζε απφ εκέλα.  

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Έρσ ηνπνζέηεζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θ. Αλεκνγηάλλε, λα θάλεη κηα εξψηεζε ν θ. Ρνκπνχινγινπ. 

Θ. ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ: Πηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπκκεηέρεη εηδηθφηεηα ηνπ 

ειεθηξνιφγνπ ή σο εηδηθφ κέινο; 

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Θη εγψ κηα εξψηεζε θαη κεηά ηνπνζέηεζε. Έρεη έξζεη ε απάληεζε απφ ηελ 

Απνθεληξσκέλε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Όρη δελ έρεη έξζεη απάληεζε απφ ηελ Απνθεληξσκέλε.  

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Θαη ηψξα ε ηνπνζέηεζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Υξαία, λα απαληήζσ ζηελ εξψηεζε ηνπ θ. Ρνκπνχινγινπ. Όρη, κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

δελ έρεη εηδηθφηεηα ειεθηξνιφγνπ. 

  Ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Απηή ε ηζηνξία … 

Κ. ΘΝΡΠΑΘΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε κηα δηφξζσζε. Νπδείο είλαη ειεθηξνιφγνο αιιά ν Ξξφεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο είλαη ειεθηξνιφγνο κεραληθφο ηνπ Δ.Κ.Ξνιπηερλείνπ κε κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, σο Ξξφεδξνο.  

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Ινηπφλ, νη απφςεηο καο γηα ην ζέκα απηφ … 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ απάληεζα θ. Θνπηζάθε σο πξνο ηα κέιε, φρη σο πξνο ηνλ Ξξφεδξν, ζπγλψκε 

Γηψξγν. 

Κ. ΘΝΡΠΑΘΖΠ: Ν Ξξφεδξνο είλαη θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, θ. Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: … …. είλαη ηξαγηθφ απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζην Γήκν θαη γίλεηαη αθφκε 

ηξαγηθφηεξν αλ δεη θαλείο ηελ έθπησζε πνπ δίλεη ν ζπγθεθξηκέλνο. Ζ έθπησζε είλαη 3,37%. Απηή 

ηελ έθπησζε ζα πάξνπκε θαη ην θαπέιν ζηνλ νδνθσηηζκφ κεγαιψλεη. Παο ην είπα θαη ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζαο ην ιέσ θαη ηψξα είλαη κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία απηή ε ηφζν ρακειή 

έθπησζε, λα καο νδεγήζεη ζε κηα απφθαζε, λα αθπξψζνπκε ην δηαγσληζκφ. Δίλαη ληξνπή, είλαη ε 
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κηθξφηεξε έθπησζε πνπ έρεη δψζεη ν Γαζηεξίδεο ζε φιε ηελ Διιάδα, κε εμαίξεζε αλ ζπκάκαη θαιά 

έλα Γήκν θαη είλαη ληξνπή γηα ην Γήκν καο. 

  Γήκαξρε πάξηε ην πίζσ θαη θάληε ακέζσο έλα θαηλνχξγην δηαγσληζκφ. Θέινπκε ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ νδνθσηηζκνχ, ηε ζέινπκε πάξα πνιχ αιιά φρη κε έλα θαπέιν 2 εθαηνκκπξίσλ. 

Ξάξηε ην πίζσ θαη θάληε ακέζσο έλα δηαγσληζκφ θαη ζα είκαζηε δίπια ζαο. Δπραξηζηψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηα απάληεζε κφλν, γηαηί απφ εκάο έρεη εμαληιεζεί φπσο θαη απφ εζάο θ. 

Αλεκνγηάλλε. Ξξψηνλ, είλαη θαηλνχξγηνο δηαγσληζκφο κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Διεγθηηθνχ, άξα ν 

δηαγσληζκφο είλαη θαηλνχξγηνο. 

  Γεχηεξνλ, επεηδή αλαθέξεζηε ζην κνλαδηθφ αλάδνρν, πξηλ απφ ηξεηο εβδνκάδεο 

πεξίπνπ έλα κήλα, κνλαδηθφο πξνζθέξσλ θαη νξηζηηθφο αλάδνρνο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

νδνθσηηζκνχ νιφθιεξεο ηεο Αζήλαο, κε έλα… δελ ζπκάκαη ην πνζφ, δεθάδεο εθαηνκκπξίσλ, 

ππήξμε έλαο θαη κνλαδηθφο πξνζθέξσλ θαη ήηαλ ν Κπηηιελαίνο. 

  Θέισ λα πσ φηη ην λα πξνζθέξεη κφλν έλαο, λα ζπκκεηέρεη ζε δηαγσληζκφ κφλν 

έλαο δελ ζπληζηά αδίθεκα, δελ ζπληζηά παξαλνκία, δελ ζπληζηά νχηε παξαηππία.  

Γεχηεξνλ επεηδή αλαθεξζήθαηε ζην ζέκα ηεο DASTERI, ε DASTERI αλ δελ θάλσ 

ιάζνο πξηλ απφ δπν εβδνκάδεο αλαθνηλψζεθε απφ ην πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο φηη σο 

πξνζθέξσλ κνλαδηθφο πάιη ζην ζέκα απηφ, αλέιαβε φιε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θσηηζκνχ φισλ ησλ 

ζηξαηνπέδσλ ηεο Διιάδαο. Θέισ λα πσ φηη θη εθεί ζα ππάξμνπλ πξνζθπγέο; Όηαλ ζπκκεηέρεη θαη 

ζπλεξγάδεηαη θαη ην πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο;  

Αλ θάπνηνο άιινο ζέιεη λα ξσηήζεη θάηη ή λα ηνπνζεηεζεί, ζηε δηάζεζή ζαο. Ν θ. 

Θσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ: Δγψ θαιχθζεθα απφ ηνλ θ. Γήκαξρν, δελ ζέισ λα επαλαιάβσ ηα ίδηα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θ. Ράθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Δγψ δελ ζα πσ αθξηβψο ηα ίδηα. Έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα αλνηρηφ δηεζλή δηαγσληζκφ 

ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζπκκεηάζρεη φπνηνο είρε ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα ζπκκεηάζρεη. 

Γειαδή λα έρεη θσηηζηηθά θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ, απφδνζεο θαη ηζρχνο κέζα ζηα επξσπατθά 

πιαίζηα θαη λα έρεη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε θαη 

ηε δεθαεηή εγγπεηηθή επζχλε, ζχκθσλα κε ην Θέληξν Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο. 

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Θχξηε Ράθα αλ είλαη λα μαλαπνχκε ηα ίδηα, λα πάξσ θη εγψ ηνλ ιφγν. 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Θα πεξηκέλεηε ιίγν λα κηιήζσ. Ρψξα φ,ηη θαη λα θάλεηε, ζα κε ππνζηείηε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηψξγν, έρεη ηνλ ιφγν. 
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Ζ. ΡΑΦΑΠ: Δζείο δεηάηε λα μαλαγίλεη δηαγσληζκφο. Λα αλνίμσ κηα παξέλζεζε: ηη δηαγσληζκφο 

ζέιεηε λα γίλεη; Κε ηνπνζέηεζε απφ ηνπο ειεθηξνιφγνπο ηνπ Γήκνπ ή απφ εηαηξεία; 

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Δληάμεη ζα κηιάσ κηα εβδνκάδα απέλαληη ζηνλ Ράθα… 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Ρη λα κηιάηε ηψξα; 

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: 3,3% έθπησζε έρεη. 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Θα πεξηκέλεηε ιίγν θαη ζα δείηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηψξγν κνπ, ηψξα γηαηί ην θάλεηο απηφ; Έρεη ηνλ ιφγν. 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Ξνπ ζαο έθεξα παξαδείγκαηα δέθα εηαηξεηψλ; 

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Ρη παξαδείγκαηα; 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Θαη κε έιεγε ν Θαηεξίλεο «ληίιεξ εηαηξεηψλ»; Ν Θαηεξίλεο; 

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Έρεηο απφθαζε Διεγθηηθνχ; 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Ν Θαηεξίλεο, πνπ δηακαξηχξεηαη γηα ηηο θνχληεο ηνπ άιζνπο πνπ είλαη ιίγεο νη θνχληεο, 

πνπ είλαη δηθφ ζνπ έξγν; 

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Δπηηέινπο, καδέςηε ηνλ. 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Θάλε καο ηε ράξε ηψξα!  

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Κάδεςέ ηνλ ξε Γήκαξρε. 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Θάλε καο ηε ράξε, ζνπ ιέσ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα γηαηί λα καδέςσ; Έρεη ηνλ ιφγν θαη ζα πεη φ,ηη ζέιεη θ. Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Ρη λα πεη κσξέ; Κηα εβδνκάδα ζα κηιάκε γηα έλα ζέκα πνπ ην έρνπκε 

εμαληιήζεη;  Έιενο! 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Λα ζνπ πσ θάηη; Γελ έξρεζαη απφ θνληά λα κε δηαθφςεηο; Έια λα κε δηαθφςεηο απφ 

θνληά! 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Αλεκνγηάλλε έρεη ηνλ ιφγν. 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Γηαηί λνκίδεηε κε ηνπο εκεηνχο θαη ην ζξάζνο, ζα μαλαπάξεηε ηελ εμνπζία θαη ζε 

ηνπηθφ θαη ζε θεληξηθφ επίπεδν. 

Θ. ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ: Γελ κπνξνχκε λα ηα αθνχκε απηά. 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Θα αθνχζεηε θη άιια θ. Ρνκπνχινγινπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ θχξηνη ζπλάδειθνη … 
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(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

Θ. ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ: Ξξέπεη λα θξαηήζεηο ην επίπεδν ηεο θνπβέληαο. Γελ κηιάκε, αιιά δελ 

κπνξνχκε λα ηα αθνχκε απηά. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, αιιά δελ κπνξεί λα δηαθφπηεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο θάπνηνλ πνπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Θ. ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ: Θξάηα ην επίπεδν ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί ην θάλεηε ηψξα απηφ; 

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Έξρνκαη απφ θνληά, ηψξα. Ρη ζα κνπ θάλεηο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Αλεκνγηάλλε ζα κε αθήζεηε λα θάλσ ηε δηαδηθαζία;  

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Λα έξζεηε λα κε δηαθφςεηε απφ εδψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έρεη θάεη ιάζπε ν θ. Ράθαο θαη έρεη ηνλ ιφγν θαη νθείιεη λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ 

ηνπ. «Ληίιεξ» ηνλ έρεηε πεη, «κεζάδνληα» ηνλ έρεηε πεη … 

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Αλ έξζσ απφ θνληά πνηνο έρεη θάεη ιάζπε, ηη είλαη απηά πνπ ιέεη; Κέινο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη ςέκαηα φηη έρεη θάεη ιάζπε ν θ. Ράθαο; 

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Ρη ελλνεί λα έξζσ απφ θνληά; 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Λα έξζεηε, λα κε δηαθφςεηε θ. Αλεκνγηάλλε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θχξηε Αλεκνγηάλλε, κέινο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο φπνηνο θη αλ είλαη, έρεη ηνλ 

ιφγν. Αθήζηε ηνλ λα πεη απηφ πνπ ζέιεη θαη κεηά πάξηε θη εζείο ηνλ ιφγν θαη πείηε φ,ηη ζέιεηε. 

Αθήζηε κε επηηέινπο λα θάλσ ηε δηαδηθαζία ζσζηά. Έρεη ηνλ ιφγν, αθήζηε ηνλ λα κηιήζεη. Έρεη 

ζηνιηζηεί απφ ην ζχλνιν ηεο αληηπνιίηεπζεο κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ είλαη θαη ηα θαιχηεξα. 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Ξξνρσξάσ, ζα ηα ιέσ γξήγνξα θαη φπνηνο ζέιεη κε δηαθφπηεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαξαθαιψ θ. Ράθα κφλν ηα ζρεηηθά κε ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ.  

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Ξξέπεη λα απαληήζσ φηη εκθαλίζηεθε κφλν έλαο ππνςήθηνο είλαη εχθνιν λα 

εξκελεπηεί. πήξρε ε θξίζε ηνπ COVID πνπ δεκηνχξγεζε πνιιά πξνβιήκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη 

ηελ παξαγσγή ησλ εξγνζηαζίσλ εκηαγσγψλ γηαηί ηα θσηηζηηθά απηά έρνπλ κέζα θπθιψκαηα 

παγθνζκίσο θαη εηδηθφηεξα ζηηο εηζαγσγέο απφ ηελ Θίλα. Γηαηί κπνξεί θάπνηνη λα κηιάλε γηα θηλέδηθα, 

γηα γεξκαληθά, γηα ηηαιηθά θσηηζηηθά, ην θχθισκα φκσο ζπλήζσο πξνέξρεηαη απφ επξσπατθέο ή 

ακεξηθαληθέο εηαηξείεο, πνπ έρνπλ ηα εξγνζηάζηά ηνπο ζηελ Θίλα. 

  Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθφκε κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, απφ ηνλ πφιεκν ζηελ Νπθξαλία νδήγεζε πνιινχο εηζαγσγείο ή παξαεηζαγσγείο 
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θσηηζηηθψλ -απηνχο πνπ δελ έρνπλ δειαδή ηελ αληηπξνζσπεία- λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαζέζνπλ θαηάιιεια θσηηζηηθά γηα έλα κεγάιν δηαγσληζκφ, φπσο απηφο. 

  Πην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ αθνξνχζε ηα LED είρα δψζεη ζε φινπο 

θαη ζην θνηλφ ιίζηα εληχπσο κε ηνπιάρηζηνλ 10 θσηηζηηθά ίδηνπ ηχπνπ, γηα λα απνδείμσ φηη ν 

δηαγσληζκφο δελ θσηνγξάθηδε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή θαη απφ εθεί θαη πέξα δελ καο 

αθνξά ην πνηνο ηειηθά δχλαηαη λα θαηαζέζεη πξνζθνξά θαη ηειηθά θαηαζέηεη. 

  Απηά ηα θξίλεη ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ νπνίνπ 

ζπκκνξθσζήθακε πιήξσο είηε ζπκθσλνχζακε, είηε δηαθσλνχζακε. πελζπκίδσ φηη ν κφλνο 

νπζηαζηηθφο ιφγνο αθχξσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ ήηαλ ε αιιαγή ζηε λνκνζεζία πνπ 

αθνξνχζε ηελ ηξηεηία ηεο νηθνλνκηθήο επάξθεηαο πνπ είρε φκσο αλαδξνκηθή ηζρχ γηα δηαγσληζκνχο 

πνπ δελ είραλ νινθιεξσζεί φπσο ν δηθφο καο. 

Όζνλ αθνξά ηελ εηαηξεία εγψ δελ ζα θάηζσ λα δσ ηη έρεη θεξδίζεη απφ 

δηαγσληζκνχο ν ζπγθεθξηκέλνο θαηαζθεπαζηήο, αιιά ινγηθά έ3 δηαζεζηκφηεηα γηαηί πξφθεηηαη γηα 

θαηαζθεπαζηή θαη φρη απιά γηα έκπνξν ή εηζαγσγέα. Δγψ έηζη κπνξψ λα ην εξκελεχζσ. 

Ν δηαγσληζκφο δελ είρε νινθιεξσζεί εγθαίξσο εμ αηηίαο ησλ ακέηξεησλ πξνζθπγψλ 

πνπ έθαλε ε αληηπνιίηεπζε, αιιά θαη δηαθσληψλ ηνπ θ. Γξακκέλνπ πνπ ήηαλ  κέινο ηεο Ξαξάηαμεο 

θαη ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

Δίρακε πξφηαζε ηνπ Πσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ, ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Πσκαηείνπ πνπ 

είρε θέξεη απφ έλα πξνκεζεπηή κηα πξνζθνξά κε θσηηζηηθά πνπ απνδείρζεθε φηη δελ ήηαλ 

θαηάιιεια θαη ην πηνζέηεζε ε αληηπνιίηεπζε. Δίρακε αλαξηήζεηο πεξί ζθαλδάισλ απφ ηνπο 

ηηκηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ησλ δεκνηψλ, απφ φια ηα θαζαξά ρέξηα ηεο πφιεο.  

Θέισ φκσο λα ζηαζψ ηδηαίηεξα ζηε ζηάζε ηνπ θ. Γξακκέλνπ θαη ην θάλσ απηφ γηα 

πξψηε θνξά θαη κφλν επεηδή κέρξη ηψξα ζεβφκνπλ ην γεγνλφο φηη κέρξη πξφηηλνο ήκαζηαλ ζηνλ 

ίδην Ππλδπαζκφ. Γελ είκαζηε φκσο πιένλ. Ν θ. Γξακκέλνο είρε δπν θχξηεο δηαθσλίεο: ήζειε λα έρεη 

κίληκνπκ 100.000 ψξεο δηάξθεηαο δσήο ε ιάκπα LED κέζα ζην θσηηζηηθφ. Απαληψ γηα πνιινζηή 

θνξά, ειπίδσ ηειεπηαία φηη ην ΘΑΞΔ δεηάεη … 

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Θχξηε Γήκαξρε επί ηεο δηαδηθαζίαο, ζπγρψξεζέ κε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί θ. Αλεκνγηάλλε ην θάλεηε απηφ; Ρειεηψλεη. 

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Γελ είλαη φκνξθν γηα έλα ζπλάδειθφ καο ν νπνίνο δελ είλαη παξψλ λα 

θαηεγνξείηαη … 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Γελ έρσ πξφβιεκα, είλαη δεκφζηα ε ζπλεδξίαζε λα έξζεη. Λα απαληήζεη δεκνζίσο άκα 

ζέιεη.  

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Κε ην θάλεηε γηαηί … 
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Ζ. ΡΑΦΑΠ: Γελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε λα κελ ην θάλσ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ, ηειεηψλεη. Άζην. Δδψ καο έρνπλ ζηνιίζεη. Νχηε εκείο ήκαζηαλ 

παξφληεο, φηαλ καο ζηφιηδε, ζε παξαθαιψ Γηψξγν. 

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: Δληάμεη, ζπλερίζηε ηελ ηαθηηθή ζαο. Ιάζπε ζηνπο απφληεο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιά ε ιάζπε δελ πεηξάδεη, ηελ πηνζεηήζαηε θη εζείο πνιιέο θνξέο. Ππλερίζηε θ.  

Ράθα, ηειεηψλεηε φκσο. 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Ρειεηψλσ. Εεηνχζε ινηπφλ 100.000 ψξεο θαη φρη πάλσ απφ 50.000 ψξεο πνπ δεηάεη ην 

ΘΑΞΔ. Ρν ΘΑΞΔ ζνπ ιέεη 15εηήο θχθιν δσήο, πάλσ απφ 50.000 ψξεο θαη 10 έηε εγγπεηηθή επζχλε, 

ηελ νπνία ηελ έρεηο κφλν αλ ηα ηνπνζεηήζεη ν πξνκεζεπηήο. Αλ δελ ηα ηνπνζεηήζεη, δελ ηα έρεη. 

  Γειαδή αλ ηνπνζεηήζεη έλαο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ έρνπλ πέληε έηε, φζεο ψξεο θαη 

λα έρεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη είλαη γλσζηά απηά. 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Γελ  κπνξνχζε, ή δελ ήζειε λα ην θαηαιάβεη απηφ ν θ. Γξακκέλνο γηα ηα 10 έηε, 

ζεσξνχζε φηη δελ ήηαλ ίδηα ε εγγχεζε.  

  Δπίζεο ν θ. Γξακκέλνο επέκελε λα αληηθαηαζηαζνχλ θαη φινη, κα φινη νη ζηχινη ζηα 

θαιισπηζηηθά θσηηζηηθά, αλεμαξηήησο ηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία βξίζθνληαλ, δηφηη ππνζηήξημε φηη 

ήηαλ φινη ζθνπξηαζκέλνη. Ζ κειέηε πξνβιέπεη ηελ θαηάξγεζε θάπνησλ ζηχισλ, επηπιένλ αλ δείηε 

ηελ θαηάζηαζε ησλ ζηχισλ πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ ζην άιζνο, ζα δηαπηζηψζεηε φηη έρνπλ 

επηθαλεηαθέο θζνξέο. Θαηά ηα άιια είλαη απφ πνιχ ρνληξφ ζίδεξν θαη ήηαλ πνιχ θαιή ε 

θαηαζθεπή ηνπο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ μαλά. 

Ν θ. Γξακκέλνο επέκελε θαη ζε απηφ θαη επέκελε φηη είραλ νμεηδσζεί φιεο νη θνιψλεο 

θαη κάιηζηα επεηδή είρακε θάλεη άπεηξεο ζπδεηήζεηο, καο έιεγε φηη νη θνιψλεο είραλ νμεηδσζεί 

επεηδή νπξνχζαλ νη ζθχινη, ζε φιεο ηηο θνιψλεο. Απηά καο έιεγε ν θ. Γξακκέλνο θαη θαζφκαζηαλ 

θαη ηνλ αθνχγακε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρειεηψλεηε θ. Ράθα.  

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Ρν θπξηφηεξν κε ηνλ θ. Γξακκέλν είλαη φηη δελ ζεβάζηεθε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ππφινηπσλ κειψλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο ζπληξηπηηθή πιεηνςεθίαο ηνπ Ππλδπαζκνχ 

ηνπ. Ρνπ ηφηε Ππλδπαζκνχ ηνπ. 

Κε ηε ζηάζε ηνπ καο νδήγεζε ζε αθφκε κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε, πέξα απφ απηή 

πνπ είρε πεηχρεη φιε ε αληηπνιίηεπζε.  

Ρη πέηπρε ε αληηπνιίηεπζε θαη ν δηθαησκέλνο θ. Γξακκέλνο; Δπεηδή δελ έρνπλ 

αιιάμεη ηα θσηηζηηθά κέρξη ηψξα, έρνπκε επηβάξπλζε 500.000 € απφ ηελ θαηαλάισζε ηνπ 

ΑΔΑ: 6ΠΣ146ΜΩ0Ι-Η9Υ



ξεχκαηνο. Θαη επίζεο επεηδή έρνπλ αλέβεη ην θφζηε ησλ πιηθψλ, έρνπκε 200.000 € επηβάξπλζε 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Γη' απηφ είλαη πην κηθξή ε έθπησζε. Γη' απηφ δελ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ 

άιινη. Γελ έρνπλ λα παξαδψζνπλ.  

Ρέινο επεηδή θάπνηνη έρνπλ ηνικήζεη λα κε βάινπλ ζην ζηφκα ηνπο φιν απηφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα, έρσ λα πσ φηη ήμεξα κε πνηνπο είρα λα θάλσ. Όπσο ιέεη θαη ν θίινο κνπ ν Λίθνο 

Ξαπαληθνιάνπ «επηπρψο γλσξηδφκαζηε», ε πνιηηηθή απαηηεί ζπζίεο αθφκε θη αλ ε ζπζία είλαη λα 

αλέρεζαη λα ιαζπνινγεί ελαληίνλ ζνπ ην πην ζηρακεξφ, θαηαδηθαζκέλν παξάζηην. Δζχ πξέπεη λα 

επηκείλεηο κε πξνζήισζε ζηνπ ζηφρνπο ζνπ γηα ην θαιφ ηεο πφιεο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο 

ησλ δεκνηψλ. Θαη απηφ έθαλα. Δπραξηζηψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θ. Ρνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Θ. ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ: Θχξηνη ζπλάδειθνη ζήκεξα εξρφκαζηε πάιη λα αμηνινγήζνπκε έλα ζέκα 

πνπ καο ηαιαλίδεη εδψ θαη πνιχ θαηξφ. Γελ ζα μεθηλνχζα απφ πνχ μεθηλψ ηψξα, αιιά κνπ έδσζε 

ηελ αθνξκή ν θ. Ράθαο, ηνλ νπνίν ηνλ άθνπζα κε πνιχ πξνζνρή. 

  Γελ μέξσ αλ είλαη δπλαηφ κηα πιεηνςεθία 5 αλζξψπσλ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

λα θαζνξίδεη κηα ζηάζε ελφο Ππλδπαζκνχ, λα κπνξεί λα ελαιιάζζεη πξφζσπα πνπ δελ 

ελαξκνλίδνληαη κε ηελ πιεηνςεθία θαη ηελ αληίζεηε γλψκε λα ηελ πλίγεη, κε ηνλ ηξφπν πνπ μέξεη 

κφλν ε ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή. Απηά, γηα ηνλ . Γξακκέλν. 

Δπίζεο λνκίδσ φηη πξέπεη λα θαηαιάβεηε απφ ηηο απνρσξήζεηο πνπ γίλνληαη ζην 

Ππλδπαζκφ ζαο, φηη θάηη δελ πάεη θαιά. Δίζηε πνιχ ιίγνη θαη δελ είζηε απηφ πνπ μεθηλήζαηε.  

Δπί ηνπ ζέκαηνο. Ξξψηνλ, ε εηζήγεζε θαη ηνπνζέηεζή κνπ θ. Ξιέζζα, ζέισ λα 

ελζσκαησζεί ζηελ γξαπηή απφθαζε, φρη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα κφλν.  

Πεκεηψλσ φηη έρεη γίλεη πξνζθπγή ζηελ Απνθεληξσκέλε γηα ηελ πξψηε απφθαζε θαη 

δελ έρεη θξηζεί αθφκε απηή ε πξνζθπγή. Δδψ ζεκεηψλσ φηη ππάξρεη θαη επφκελν ζηάδην, ην άξζξν 

152, πνπ θη απηφ ζα έπξεπε ε Γηνίθεζε λα ην έρεη ιάβεη ππφςε ηεο.  

Γεχηεξνλ, θπζηθά έρεη ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ε Γηνίθεζε ζε απηή ηελ 

απφθαζε. Όκσο αλ ππάξρεη αξλεηηθή εμέιημε, ή ζην πξψην ζηάδην ή ζην δεχηεξν ζηάδην, ν Γήκνο 

ζα ππνζηεί δεκία. Εεκία, πνπ ζα πξέπεη λα ηελ πξνζδηνξίζεη ν κνλαδηθφο αλάδνρνο θαη 

πξνζθέξσλ, ελ πξνθεηκέλσ ε εηαηξεία DASTERI. 

Απηή ζεσξνχκε φηη είλαη κηα θαηαρξεζηηθή ελέξγεηα ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ έρεη ηελ πιεηνςεθία θαη ζα πξέπεη λα αηηηνινγήζεη -αλ ζπκβεί απηφ- 

πσο παίξλεη κηα ηέηνηα απφθαζε πνπ βάδεη ην Γήκν ζε κεγάια έμνδα θαη ζε κεγάιεο πεξηπέηεηεο. 

Οψηεζα ηνλ Γήκαξρν εάλ ππάξρεη κέινο ζηελ αμηνιφγεζε κε πξφζσπν πνπ έρεη 

εηδηθφηεηα ειεθηξνιφγνπ, πνπ έρεη κηα πην ελδειερή θαη κηα πην ζπγθεθξηκέλε άπνςε επί ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Κνπ είπε δελ ππάξρεη. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δλλννχζα ηα κέιε θαη φρη ηνλ Ξξφεδξν. 

Θ. ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ: Δλλννχζαηε ηα κέιε, ζα κπνξνχζαηε λα βάιεηε θη έλα εηδηθφ κέινο. 

Ξξνβιέπεηαη απφ ην λφκν, δελ ην απαγνξεχεη θαλείο ζε έλα ηφζν κεγάιν δηαγσληζκφ. 

  Ξξάγκαηη ε έθπησζε είλαη ειαρηζηφηαηε, ζα έιεγα κεδεληθή. Πε κηα πξνζθνξά, πνπ 

ν ίδηνο αλάδνρνο ηελ πξνεγνχκελε θνξά έδσζε 8,5-9%.  

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο εκείο δελ ζα ςεθίζνπκε ππέξ, ζα θαηαςεθίζνπκε θαη 

ζαο θαινχκε λα ην μαλαζθεθηείηε πνιχ ζνβαξά γηα φ,ηη πάηε λα θάλεηε. Ζ ζπνπδή απηή πνπ 

δείρλεηε ζε απηφ ην ζέκα, δείρλεη πξάγκαηα πνπ ζα ζηνηρίζνπλ ζηνπο πνιίηεο ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη 

ηεο Σαιθεδφλαο.  

Θαη έλα ηειεπηαίν λα πξνζζέζσ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη μεθηλήζαηε ηε δεχηεξε 

δηαδηθαζία ρσξίο λα καο δίλεηε ρξφλν γηα λα δνχκε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Δθεί, πνπ φια 

θξίλνληαη ζε απηή ηε δσή θαη πσο βάδνπκε ην πηάην λα ην θάεη θάπνηνο. Δπραξηζηψ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Ξ. ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη ζήκεξα έξρνληαη ηξία πξαθηηθά, ελψ ζα έπξεπε λα έρεη έξζεη 

ζηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία έλα - έλα, φηαλ νινθιεξνχηαη. Γπζηπρψο απηή ε ηαθηηθή ζέιεη λα θέξεη 

ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξν ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ, ην νπνίν ζεσξψ απαξάδεθην. 

Γεχηεξνλ, ζήκεξα γηλφκαζηε γηα δεχηεξε θνξά κάξηπξεο κηαο αήζνπο 

ζπκπεξηθνξάο κέινπο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνο ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη απφληεο. Πήκεξα 

έγηλε ζηφρνο ν θ. Γξακκέλνο, ν νπνίνο θαη γηα ην ήζνο θαη γηα ην χθνο ηνπ θαη γηα ηελ ελ γέλεη 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε επίπεδν πφιεο, είλαη γλσζηή ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο. 

Δηιηθξηλά εθπιήζζνκαη θ. Ράθα, κπνξεί λα έρεηε ηελ φπνηα δηαθσλία, ζα κάζεηε φηη 

ε δεκνθξαηία ζηεξίδεηαη ζηηο δηαθσλίεο θαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Θαη’ εζάο, 

απαγνξεχεηαη απηφ. 

Ρελ ίδηα ζπκπεξηθνξά ηελ είδακε θαη κε δεκνζηεχκαηα ηεο Ξαξάηαμήο ζαο φζνλ 

αθνξά έλα άιιν ζπλάδειθν, πνπ ήηαλ Ξξφεδξνο ηεο  Θνηλσθεινχο ηνλ θ. Θαξαβία, αθήλνληαο 

ππνλννχκελα γηα ηε δηαρείξηζε εθαηνκκπξίσλ. Θάηη, ην νπνίν είλαη πξσηνθαλέο ζε επίπεδν 

Απηνδηνίθεζεο θαη εηδηθά κηιψ γηα ην Γήκν καο, πνπ φια απηά ηα ρξφληα πνπ ηνπιάρηζηνλ έρσ  

ππεξεηήζεη, ηέηνηα παξαδείγκαηα δελ έρνπλ παξαηεξεζεί. 

Ρέηαξηνλ, γλσξίδεηε φηη ππάξρεη εθθξεκήο πξνζθπγή ζηελ Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε, ε νπνία νθείιεη εληφο δηκήλνπ, δειαδή κέρξη ηηο 14 ηξέρνληνο κελφο λα απαληήζεη επί 

ηεο πξνζθπγήο. Θαη απελαληίαο βιέπσ κηα ππέξκεηξε ζπνπδή, ληε θαη θαιά, απηφ ην ζέκα λα 

θιείζεη. Δηιηθξηλά απηφ δεκηνπξγεί πνιινχο πξνβιεκαηηζκνχο, πνιιέο ππνςίεο, νη νπνίεο δπζηπρψο 

ακαπξψλνπλ ηελ πνξεία κηαο Γηνίθεζεο.  
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Θχξηνη, ε πιεηνςεθία ησλ 5 δελ ιέεη φηη έρεηε ηελ εμνπζία λα θάλεηε απηά πνπ 

θάλεηε. Γηφηη είλαη ηερλεηή απηή ε θαηάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα βγεη ε Απηνδηνίθεζε απηή ηελ 

ηεηξαεηία απφ ηα αδηέμνδα πνπ είρε ζρεκαηίζεη ν λφκνο ηεο απιήο αλαινγηθήο. 

Αληί λα θνηηάηε πσο θαη ηα άιια κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ έρνπκε δείμεη πνιιέο θνξέο 

αθφκε θαη ζήκεξα ζηα ζέκαηα πνπ ζπδεηάκε, φηη βιέπνπκε ζεηηθά παξαδείγκαηνο ράξηλ γηα ηα 

πεηξέιαηα απηφ πνπ πξνηείλαηε αλαθέξνκαη ζε ζεκεξηλά παξαδείγκαηα, ζα  κπνξνχζα λα 

αλαθεξζψ ζε πνιιά άιια ή ζην ζθέινο ηνπ Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ., ζηεθφκαζηε ζεηηθά γηαηί έηζη βιέπνπκε 

εκείο ηελ Απηνδηνίθεζε λα ιεηηνπξγεί, εζείο έρεηε έλαλ απηαξρηζκφ ν νπνίνο δελ νδεγεί ζε 

δηεμφδνπο, αιιά ζπλερίδνληαη ηα αδηέμνδα ην έλα πίζσ απφ άιιν.  

Θαιά, εκείο δηαθσλνχκε. Ρν φηη δηαθσλνχζαλ θαη δηαθσλνχλ θαη πνιιά κέιε ηεο 

Ξαξάηαμήο ζαο, δελ ζαο βάδεη ζε πξνβιεκαηηζκφ; Έρεηε βγεη έμσ ζηελ θνηλσλία λα δείηε ηη ιέεη ε 

θνηλσλία γη' απηά ηα δεηήκαηα; Θα κνπ πείηε λαη, απφ ηελ πξψηε Θπξηαθή ζα είζηε, ην έρνπκε 

αθνχζεη θη απηφ ην παξακχζη, αιιά απηφ είλαη κηαο άιιεο κέξαο θαη άιιεο επνρήο ζπδήηεζε, ζε 

θαλά ρξφλν πεξίπνπ. 

Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε θαζεκεξηλφηεηα θαη ε θαζεκεξηλφηεηα ιέεη φηη ζα 

πάζεηε ηίπνηα αλ πεξηκέλεηε κέρξη ηηο 15 ηνπ κελφο, πνπ νθείιεη ε Απνθεληξσκέλε λα βγάιεη κηα 

απφθαζε; Λα δείηε απφ πεξηέξγεηα ηη ιέεη. Γηφηη φηαλ ζαο δεηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηα ππνβάιιαηε, 

αθνχ θάλαηε ην δηαγσληζκφ.  

Απηφ δελ καο βάδεη αληηθεηκεληθά ζε ππνςίεο γηαηί γίλνληαη απηέο νη θηλήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνθαηαιάβεηε ην Πψκα; Απιψο ζηεξίδεζηε… «ηη ζα θάλεηε; Έρνπκε ηνπο 5». Θαη 

έρεηε έλα απνηέιεζκα 3,37%. Γελ ζαο πξνβιεκαηίδεη; Ξνηνο ζαο είπε φηη είζηε νη κφλνη 

ζεκαηνθχιαθεο ηνπ θαινχ ηεο πφιεο καο; Ν θαζέλαο έρεη κηα ηζηνξία. Ξνιινί απφ εζάο πξψηε 

θνξά βγήθαηε, πνιινί απφ εζάο κέλνπλ θαη εθηφο Φηιαδέιθεηαο. Δκείο είκαζηε θάζε κέξα εδψ, 

ζέινπκε ην θαθφ ηεο πφιεο θαη δελ ζέινπκε θσηηζκφ; 

Δγψ έρσ πεη επί επνρήο κνπ, επί δεκαξρίαο κνπ άιιαμε φινο ν θσηηζκφο ηεο πφιεο 

θαη είλαη επνρή λα μαλαιιάμεη, γηαηί βγήθαλ πην ζχγρξνλα κέζα, κελ ππεξζεκαηίδεηε φηη είζηε νη 

ζεκαηνθχιαθεο ησλ αιιαγψλ θαη ηεο πξνφδνπ. 

Έηζη ινηπφλ θαιψ γηα κηα αθφκε θνξά λα αλαβιεζεί ην ζέκα. ε ζπνπδή απηή δελ 

νδεγεί πνπζελά, ζα πεξηπιέμεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηα πξάγκαηα. Γηφηη σο αληηπνιίηεπζε έρνπκε 

θάζε δηθαίσκα λα πξνζθχγνπκε ζηα πξνβιεπφκελα φξγαλα θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. 

Ζ ζπνπδή ηνπ λα ηειεηψλνπκε, δελ ιέεη ηίπνηα. Θαη δελ ιέεη ηίπνηα θχξηνη 

ζπλάδειθνη δηφηη ην λα καο ιέηε εκάο ζήκεξα φηη εκείο επζπλφκαζηε γηα ην πεηξέιαην θαη ηηο 

επηβαξχλζεηο, πάιη ιέηε ςέκαηα. Πηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αληαπνδνηηθψλ ζηελ πξφηαζή καο δελ 
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αιιάμακε ηα θνλδχιηα γηα πεηξέιαηα. Ό,ηη πξνβιέςαηε ζηελ εηζήγεζή ζαο, ηα ίδηα βάιακε θη εκείο, 

αιινχ θάλακε πεξηθνπέο. Θαη λα ην δείηε μαλά γηαηί ζε ιίγεο κέξεο ζα έξζνπλ ηα δεκνηηθά ηέιε.  

Κελ επαλαπαχεζηε, δηφηη αλ δελ έρεηε θαη ηε δεκνηηθή ζπλνρή ζην ζχλνιφ ηεο, ζα 

είζηε κνλαρηθνί πεξηπαηεηέο θαη ζα γίλεηε πεξίγεινο ζηελ πφιε. Όζν εχθνια βξίδεηε Γξακκέλν θαη 

Θαξαβία, δπν κνξθέο ηεο Απηνδηνίθεζεο πνπ ηνπιάρηζηνλ δηαθξίλνληαη γηα ην ήζνο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη εθπιήζζνκαη κε θάπνηνπο πνπ ηνπο μέξνπλ πνιχ θαιά, πνπ πνηνχλ ηε λήζζα 

θαη δελ ιέλε ηίπνηα γη' απηά ηα δεηήκαηα. 

Γηφηη θπξίεο θαη θχξηνη ζήκεξα είζηε, αχξην δελ είζηε. Όρη εζείο, θη εγψ θαη ν θαζέλαο 

καο. Ξνπ ζεκαίλεη σο απινί πνιίηεο ζα ηνπο ζπλαληάκε ζην δξφκν θαη ζα ληξεπφκαζηε λα ηνπο 

μαλακηιήζνπκε. Έηζη ινηπφλ γηα ηειεπηαία θνξά νη ζέζεηο κνπ πάλσ ζην ζέκα απηφ είλαη γλσζηέο 

έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά θφξνλ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα κπσ ζε ηδηαίηεξεο ιεπηνκέξεηεο. 

Θα επαλαιάβσ φκσο φηη είλαη κηα επθαηξία θαη γηα ζαο λα δείμεηε ηνλ ζηνηρεηψδε 

ζεβαζκφ ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ καο θαη φρη ζηελ απνιπηφηεηα πνπ θάπνηεο πνπξγηθέο 

Απνθάζεηο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζε θάπνηεο Δπηηξνπέο λα έρνπλ πάξεη ηηο θαλνληθέο 

αξκνδηφηεηεο ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνπιίσλ, λα αλαβιεζεί ην ζέκα γηα λα δνχκε ηη ιέεη θαη ε 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε επί ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ηεο ζπκπνιίηεπζεο. 

Γηαθνξεηηθά εγψ θαηαςεθίδσ ην ζέκα σο εηζάγεηαη. Δπραξηζηψ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θ. Νπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Η. ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ: Θαη' αξράο λα μεθηλήζσ απφ απηφ πνπ ηειείσζε ν θ. Γξεηδειηάο. Γελ έρσ 

θαηαιάβεη γηαηί δελ πεξηκέλεηε ηελ απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο. Γελ είλαη φηη δελ ηελ 

πεξηκέλεηε θαη κπνξεί λα θάλεηε θαιά θαηά ηε γλψκε ζαο, είλαη φηη κπνξεί λα κπιέμνπκε κεηά. 

Κπνξεί ν αλάδνρνο λα δεηάεη απνδεκηψζεηο, αλ πεη ε Απνθεληξσκέλε φηη δελ ζπκθσλεί κε ηε δηθή 

καο πξνζθπγή.  

Γεχηεξνλ, θ. Ράθα καο ιέηε φηη είλαη θαηαζθεπαζηήο ν Γαζηεξίδεο θαη φηη 

απμήζεθαλ ηα πιηθά. Δίλαη θαηαζθεπαζηήο ν θ. Γαζηεξίδεο θαη καο έδσζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο; Γηαηί δελ καο έθαλε κεγαιχηεξε αθνχ είλαη θαηαζθεπαζηήο; Έρεη κεγαιχηεξα 

πεξηζψξηα, δελ ππάξρεη ελδηάκεζνο. 

Καο είραηε θέξεη 141 εηαηξείεο, δειαδή απφ ηνπο 141 δελ είρε θαλέλαο πιηθά λα καο 

θέξεη; 141 εηαηξείεο εζείο καο ηηο θέξαηε, κία – κία, είπαηε απηνί  κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην 

δηεζλή δηαγσληζκφ. Θαλέλαο απφ απηνχο δελ είρε πιηθά λα ζπκκεηάζρεη; Γειαδή ζπλερίδεηε απηά 

πνπ εκείο ιέκε φηη ιέηε ςέκαηα.  

Ρν ρεηξφηεξν απ' φια ήηαλ απηφ πνπ είπαηε γηα ηνλ θ. Γξακκέλν. Ρα ιεθηά έρνπλ 

ζηαπξψζεη ηνλ Σξηζηφ, εζείο ζηαπξψλεηε ηνλ θ. Γξακκέλν, δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί. Μέξνπλ φινη ην 

ήζνο ηνπ θ. Γξακκέλνπ ζηελ πφιε, φπσο θαη ηνπ θ. Θαξαβία πνπ αλέθεξε ν θ. Γξεηδειηάο. Παο 

επραξηζηψ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θ. Θσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ: Γηα κηζφ ιεπηφ, δελ ζέισ λα επαλαιακβάλνκαη θαη λα θνπξάδσ. Γηα ηε 

ζπνπδή, εηπψζεθε θαη πξηλ. Ζ ζπνπδή, ε πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ν Γήκνο γηα λα ηειεηψζνπκε κε ην 

ζέκα λφκηκα θαη φπσο πξέπεη ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, έρεη λα θάλεη κφλν κε έλα ιφγν: ηελ ηεξάζηηα 

δεκηά ηνπ Γήκνπ απφ ηε κε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηφζσλ κελψλ.  

  Αλ ιάβεηε ππφςε ζαο θχξηνη ζπλάδειθνη ηελ ηεξάζηηα αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, αιιά θαη ησλ πιηθψλ, ζα δείηε φηη ν Γήκνο έρεη πάζεη κηα δεκηά ήδε, 

αλαθέξζεθε 500.000 € ν θ. Ράθαο, πξνζεγγίδεη πεξίπνπ ην 1 εθαηνκκχξην αλ ππνινγίζνπκε 

ζπλνιηθά ηε δεκηά, απφ ηηο εθπηψζεηο θαη ηε δεκηά απφ ηα πιηθά θαη ηελ έθπησζε πνπ ζα  

κπνξνχζε λα δνζεί. 

  Αλ απηφο δελ είλαη ιφγνο γηα ζπνπδή, γηα λα εμνηθνλνκήζνπκε δειαδή απφ ην 

δεκφηε ηεο πφιεο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξψ, δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ άιιν ιφγν πην ηεξφ, πην 

επηηαθηηθφ θαη πην ζπκθέξνληα γηα ηνλ πνιίηε θαη ην δεκφηε. Απηφο είλαη ν ιφγνο. 

  Δκείο δελ ζα έρνπκε ηελ επζχλε λα εμεγήζνπκε ζην δεκφηε γηαηί δελ θάλακε φ,ηη 

κπνξνχζακε ψζηε λα ηνπ εμνηθνλνκήζνπκε 1 εθαηνκκχξην επξψ. Δζείο αο απνινγεζείηε ή αο πείηε 

ηελ άπνςή ζαο ζην δεκφηε, ε δεκνθξαηία αθξηβψο ζηεξίδεηαη πάλσ ζηε δηαθσλία θαη ζηε 

δηαθνξεηηθή άπνςε. Απηφ, φζνλ αθνξά ηε ζπνπδή. 

  Όζνλ αθνξά ην άιιν ζέκα ην λνκνηερληθφ πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο, έρεη αιιάμεη ε 

λνκνζεζία γη' απηφ θαη έξρνληαη ηα πξαθηηθά καδί. Δπραξηζηψ θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ: …. Ρελ απφθαζε ηε δηθαζηηθή. Απηφ δελ ηζρχεη. Λαη κελ πξνζαξκνζηήθαηε 

ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θηηάμαηε θαηλνχξγηα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ νχησο ψζηε ν 

δηαγσληζκφο λα μαλαγίλεη ελ κέξεη θσηνγξαθηθφο. Θάλαηε απηή ηελ ηζηνξία κε κηα κειέηε ε νπνία 

είλαη θαη’ ειάρηζηνλ πξνρεηξφηαηε. Γειαδή ζαο ην έρνπλ πεη, ζαο ην έρνπλ μαλαπεί νη εξγαδφκελνη, 

φπνπ ππάξρνπλ ςειά θαη απφ θάησ έρεη ρακειά, αιιάδεηε θαη εθεί ηα θσηηζηηθά.  

  Ξνπ ζεκαίλεη θσηνξχπαλζε. Θάλαηε κηα πξνρεηξφηαηε κειέηε ε νπνία νδεγνχζε 

ζην ζπγθεθξηκέλν αλάδνρν θαη απηφ πηα έρεη θαλεί θαη κε δηθαζηηθή απφθαζε. Γελ ην ιέκε εκείο, 

ην ιέεη ην δηθαζηήξην. Ρν ιέεη ην Διεγθηηθφ.  

  Ν θ. Ράθαο είλαη βαζηιηθφηεξνο ηνπ βαζηιέσο. Θχξηε Ράθα φηαλ ζα θχγεηε απφ ην 

δήκν ζαο πξνηείλσ λα πάηε γηα πσιεηήο ζην DASTERI. Δίζηε πξνπαγαλδηζηήο απίζηεπηνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. Γελ μέξσ πνην είλαη ην θίλεηξφ ζαο. Κπνξεί λα ππάξρεη. Απηφ αο ην θξίλεη 

ν θφζκνο πνπ ζα καο δεη.  

  Έρνπκε ηελ απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ. Ζ απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ είλαη θαηαπέιηεο. 

Γειάεη φιε ε Διιάδα καδί ζαο γη’ απηφ ην ζέκα. Έρνπκε κηα ηξαγηθή έθπησζε 3,37%. Έρνπκε κηα 
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Δπηηξνπή Διέγρνπ απφ ηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ ηερληθή γλψζε λα δνχλε ηνπο 

θαθέινπο. Αλνίμαηε ηνπο ηξεηο θαθέινπο καδί, φπσο ζαο δίλεη δηθαίσκα ν 4412 γηαηί ήηαλ έλαο θαη 

κνλαδηθφο ν πξνζθέξσλ.  

  Θαη βάιαηε ηξεηο αλζξψπνπο πνπ νη δπν εμ απηψλ δελ έρνπλ γλψζε λα ηξέμνπλ 

ηφζν γξήγνξα ζε έλα δηαγσληζκφ πνπ ζέιεη εμεηδηθεπκέλε γλψζε, ζε έλα δηαγσληζκφ 3,5 

εθαηνκκπξίσλ, 3,7 πφζν είλαη απηφ θαη ηειηθά νη άλζξσπνη ππέγξαςαλ κε ηελ ππφδεημε ηνπ 

Γηεπζπληή ηνπο. 

  Όιν απηφ ην νπνίν πεξηγξάθσ θαη έρνπκε πεξηγξάςεη θαη’ επαλάιεςε δελ 

δηαθσλνχκε κφλν εκείο θχξηνη. Γηαθσλνχλ θαη κέιε ηεο παξάηαμήο ζαο θαη έθπγαλ απφ ηελ 

παξάηαμή ζαο θαη ζα θχγνπλ θαη άιινη. Θαη αθνχ θχγνπλ ηνπο ιηζνβνιείηε ελψ μέξεηε θαη 

μέξνπκε, γηαηί δνχκε ζηελ ίδηα πφιε, φηη θαη εζείο ηα ζηνηρεία πνπ είρακε επζχο εμ αξρήο ηα είραηε 

θαη εζείο. Θαη φκσο πξνρσξήζαηε ζε εθείλν ηνλ πξψην δηαγσληζκφ.  

  Θάπνηα απφ ηα ζηειέρε ζαο, γηαηί ζαο ιέσ θαη εκείο θπθινθνξνχκε. Δίκαζηε ζηελ 

ίδηα πφιε. Γλσξίδαηε εδψ θαη 1,5 ρξφλν φηη απηφ ην δηαγσληζκφ πνπ πάηε λα θάλεηε θαη ζαο ην 

είραλε πεη κέιε ηεο παξάηαμήο ζαο, κέιε ηεο δηνίθεζήο ζαο, ζαο είραλε πεη φηη απηφο ν 

δηαγσληζκφο είλαη θσηνγξαθηθφο. Απηνί νη άλζξσπνη ινηπφλ, θάπνηνη απφ απηνχο ζήκεξα ζα 

θχγνπλ.  

  Όζνλ αθνξά ηελ εμνηθνλφκεζε, ε εμνηθνλφκεζε ε κεγάιε είλαη αλ θχγεη ν 

δηαγσληζκφο. Θα είλαη 2 εθαηνκκχξηα. Ρν φηη ράζεθαλ 500 ρηιηάδεο, ράζεθαλ εμαηηίαο ζαο, επεηδή 

θάλαηε έλα δηαγσληζκφ πνπ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην ηνλ έβγαιε άθπξν. Δζείο θάλαηε ην δηαγσληζκφ, 

φρη εκείο. Δκείο θσλάδακε λα κελ ηνλ θάλεηε.  

  Απηφο ν δηαγσληζκφο ινηπφλ ν θσηνγξαθηθφο πνπ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην ηνλ έβγαιε 

άθπξν, απηφο νδήγεζε ζην θαπέιν ησλ 500.000 πνπ πιεξψλνπλ νη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ. Αληηιεπηφ; 

Γηα λα ηειεηψζεη ε παξαθηινινγία γχξσ απφ απηφ. Θάλαηε έλα δηαγσληζκφ ζηεκέλν. Απηά.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θέιεηε λα θιείζεηε θ. Ράθα; 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Λαη, ζέισ λα θιείζσ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Όρη, φρη. Ξνιχ κηθξή αλάιπζε.  

 

  Δπεηδή φια θξίλνληαη αθφκα θαη ην πψο θάπνηνο βάδεη ην πηάην λα ην θάεη, ην πηάην 

ην έβαιε ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην θαη κε βάζε ην πψο έβαιε ην πηάην ην Διεγθηηθφ, έηζη έγηλε ν 

δηαγσληζκφο. Ππκκνξθσζήθακε πιήξσο. Λα θνηηάμεη ην λέν λφκν πξνκεζεηψλ ν θ. Αλεκνγηάλλεο  

λα δεη εάλ έρεη γίλεη θάηη άιιν.  
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  Γηα ηηο ηηκέο ιηαληθήο, απηή είλαη δηθή ζαο εθηίκεζε θ. Νπζηακπαζίδε. Κπείηε λα 

δείηε ζε θακία εηαηξεία ηη ιηαληθέο ηηκέο έρεη. Ξνπ είλαη 1.200, 1.300 € ην έλα. Φσηηζηηθά πνπ ηα 

εηζάγνπλ θαη δελ ηα θαηαζθεπάδνπλ θαη ειάηε λα κνπ πείηε.  

 

  Όζνλ αθνξά ην εάλ εγψ είκαη ληίιεξ κηαο εηαηξείαο, ζαο επηζηξέθσ ηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο. Έρεηε ηεξάζηηα επζχλε γηα ην πνχ έρνπλ θαηαληήζεη απηή ηε ζηηγκή ηα 

αληαπνδνηηθά, γηαηί εθαξκφδεηαη κηα ιατθίζηηθε πνιηηηθή φιε ε αληηπνιίηεπζε απφ ην 2019, γηαηί 

δήζελ είρακε απφζεκα, είρακε απφζεκα θαη είρακε απφζεκα θαη είρακε πιεφλαζκα. Θαη ηψξα 

παίξλνπκε ρξήκαηα απφ ηα ιεηηνπξγηθά γηα λα πιεξψλνπκε ηα αληαπνδνηηθά.  

 

  Θαη εάλ δελ είρακε θάλεη ρξεζηή δηαρείξηζε λα αλέβεη ην πνζφ ζην ηακείν ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ πνπ καο ην αθήζαηε ζην 1,5 εθαηνκκχξην θ. Αλεκνγηάλλε, ζαλ ηειεπηαίνο 

Αληηδήκαξρνο ηνπ Βαζηιφπνπινπ, δελ ζα είρακε ρξήκαηα λα ηξαβήμνπκε. Απηά γηα ηε ρξεζηή ζαο 

δηαρείξηζε.  

 

Η. ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ: Ρν 2019 δελ ςήθηζα εγψ ηα ηέιε;  

 

Ζ. ΡΑΦΑΠ: Όρη φινη. Ππγλψκε, ην 2019 έρεηο δίθην, ην ςήθηζεο εζχ. Ν θ. Νπζηακπαζίδεο ην 

ςήθηζε. Δμαηξείηαη γηα ην 2019.  

 

  Ρψξα, δελ ζα κηιάεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο γηα κειέηεο πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θαηαζθεπαζηέο, γηαηί έθαλε θαξθσηή κειέηε ε δηνίθεζε Βαζηιφπνπινπ κε κηα εηαηξεία πνπ βάδεη 

ιέβεηεο. Ξνηνο ηε ζπλέηαμε; Ξνηνο ηελ ππέγξαςε; Θαη δελ μέξσ εάλ θάπνηνη ήζειαλ λα βάινπλ ηα 

θψηα κε θάπνηνλ πνπ ηε κία εηζάγεη βξχζεο θαη ηελ άιιε ζσιήλεο θαη ηελ άιιε led. Δπραξηζηψ.  

 

Θ. ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ: Θιείλσ θ. Γήκαξρε κε ηελ πξφηαζε ζην ζψκα λα αλαβιεζεί ην ζέκα απηφ 

πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο θαη ηε βάδσ ζε ςεθνθνξία.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα κπεη ζε ςεθνθνξία.  

Θ. ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ: Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο πνπ ζαο είπακε.  

 
 
 

ΑΔΑ: 6ΠΣ146ΜΩ0Ι-Η9Υ



Πηε ζπλέρεηα ηέζεθε ζε ςεθνθνξία θαη απνξξίθζεθε θαηά πιεηνςεθία, κε ςήθνπο 4 ΞΔΟ-5 
ΘΑΡΑ, πξφηαζε ησλ κειψλ ηεο Ν.Δ. θ.θ. Θ. Ρνκπνχινγινπ θαη Ξ.Γξεηδειηά γηα αλαβνιή ζπδήηεζεο 
θαη ιήςεο απφθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο γηα φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ εθηέζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε 
απηνχ θαη αλαθέξνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο Ππλεδξίαζεο. Αθνινχζσο ν θ. 
Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη επί ηεο εηζήγεζεο ηνπ ζέκαηνο. 
 

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

Ξ.Γξεηδειηάο, Θ.Ρνκπνχινγινπ θαη Η.Νπζηακπαζίδεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ιεπηνκεξψο 

αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ απφζπαζκα ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ πξαθηηθψλ ηεο 

Ππλεδξίαζεο θαη έρνπλ θαη΄επαλάιεςε εθζέζεη ζην παξειζφλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο ζηηο Ππλεδξηάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηηο απφςεηο ησλ κειψλ ηεο σο 
αλσηέξσ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη, έιαβε ππφςε ηεο, ηελ αξηζ. 140/2022 λέα ζρεηηθή 
νηθνλνκνηερληθή κειέηε, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 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 θαη 
εηδηθφηεξα ην άξζξν 100 παξ. 4, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ απηέο ηνπ Λ. 4782/2021 θαη 
εηδηθφηεξα ην άξζξν 40 παξ. 6, θαζψο επίζεο:  

 Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 23935/14-10-2022 1ν πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο 
πξνζθνξψλ, ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

 Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 23936/14-10-2022 2ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ 

 Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.25038/25-10-2022 3ν πξαθηηθφ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο 

 Ρελ ππ΄άξηζκ. 312/2022 Ξξάμε ηνπ ΠΡ΄ Θιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ, 

 Ρελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20075/1-9-2022 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.Κ. 140/2022) (α/α ΔΠΖΓΖΠ 171596) ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

189/22 απφθαζε ηεο ΝΔ (Α.Γ.Α: 9ΚΝΠ46ΚΥ0Η-56), 

θαη ηα ινηπά αλαθεξφκελα ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο θαη ηα ζρεηηθά πξαθηηθά ζηνηρεία θαη 
δηαηάμεηο πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο 

 
Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Δ Η   ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

 
(5 ΞΔΟ-4 ΘΑΡΑ) 

 
Ρελ έγκπιζη α) ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 23935/14-10-2022 1νπ πξαθηηθνχ (απνζθξάγηζεο 
πξνζθνξψλ, ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ), β) ηνπ 
ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 23936/14-10-2022 2νπ πξαθηηθνχ (απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) θαη γ) ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 25038/25-10-2022 3νπ πξαθηηθνχ 
(ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηνπ δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ LED ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ 
ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ» (Α.Κ. 
140/2022), φπσο απηά επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα, θαη ηελ ανάδειξη ηεο εηαηξείαο DASTERI 
SYSTEMS A.E. ΞΑΟΑΓΥΓΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ σο οπιζηικού  
αναδόσος ηεο πξνκήζεηαο, µε πξνζθεξφκελε ηηκή (θφζηνο πξνκήζεηαο) € 2.902.292,50 (κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.), θαη επηηεπρζέλ ζηαζκηζκέλν θφζηνο επέλδπζεο (θξηηήξην 
αλάζεζεο) 0,18 €/ ΘWh, δεδνκέλνπ φηη θαηέζεζε εκπξφζεζκα θαη ζχκθσλα µε ηνπο ζρεηηθνχο 
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 
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 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. 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  235/2022 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  
 

                              Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΟΝΠ 
ΡΖΠ ΝΗΘ. ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 
 

ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ 
 
 

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

            Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 

 
            Δζωηεπική 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  
 
 
 
Πςν.: 1. Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 23935/14-10-2022 1ν πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο 

πξνζθνξψλ, ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνιφγεζεο ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ 

2. Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 23936/14-10-2022 2ν πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο θαη 
αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

3. Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.25038/25-10-2022 3ν πξαθηηθφ ειέγρνπ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ NEAΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ –ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ-ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ Ξ’ ΑΟ. 24/22 ΑΞΝΦΑΠΖ Ν.Δ. 

 Α.Ξ.: 23935/14-10-2022 

 
1Ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ & ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
 

1Ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΚΔ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΔΘΛΖ ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ LED ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ 
ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ - ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ» - (Α.Κ. 
140/22)  

 
Πηε Λέα Σαιθεδφλα θαη ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & 

Ζιεθηξνθσηηζκνχ ζην επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 464 θαη Αγ. Αλαξγχξσλ Γεκνηηθφ Θηίξην, ηελ 

Ξαξαζθεπή 14/10/2022 θαη ψξα 10:30 π.κ. ζπλήιζε ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο 

δηαγσληζκνχ, πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ.΄αξίζκ. 24/22 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: 

ΤΞ0Ρ46ΚΥ0Η-Ρ0Ξ), πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ ππαιιήινπο: 

1. Ληηνχδεο Πππξίδσλ σο Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, 

2. Αγγειφπνπινο Γεκήηξηνο σο Κέινο ηεο Δπηηξνπήο, 

3. Ξαπάδνγινπ Αληψληνο σο Κέινο (Γξακκαηέαο) ηεο επηηξνπήο. 

Ζ επηηξνπή ζπλήιζε πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, έιεγρν 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, Ρερληθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ 

απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ, ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο & αμηνιφγεζεο ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ηεο πξνκήζεηαο ε νπνία δηεμάγεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ δεκφζηνπ δηεζλή αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη έρεη ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ LED ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ - ΛΔΑΠ 

ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ» - (Α.Κ. 140/22). 

H δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε: 

o ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20075/1-9-2022 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – 

Λέαο Σαιθεδφλαο, 

o ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20076/1-9-2022 πεξίιεςε δηαθήξπμεο,  

o ηελ ππ’ αξηζκ. 189/2022 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ 9ΚΝΠ46ΚΥ0Η-56) 

έγθξηζεο κειέηεο Α.Κ.140/22 θαη θαηάξηηζεο φξσλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, 

 

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. 4622/19 (Α' 133) "Δπηηειηθφ Θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο 

Θπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο" θαη ηδίσο 

ηνπ άξζξνπ 37, 

 ηνπ λ. 4700/2020 (Α' 127) "Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, 

νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ 
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Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο" θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324-337, 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α' 204) "Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…",  

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α' 68) "Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο",   

 ηνπ λ. 4601/2019 (Α' 44) "Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην 

δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο", 

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) "Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ", 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" , 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",  

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α' 64) "Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο 

Α.Δ.Ξ.Ξ.", 

 ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε 

ζέκα : "Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ)" (Β' 1781),  

 ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Θνηλήο Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα "Οπζκίζεηο ηερληθψλ 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη 

πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)", 

 ηεο αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 60967 ΔΜ 2020 (B' 2425/18.06.2020) "Ζιεθηξνληθή Ρηκνιφγεζε ζην 

πιαίζην ησλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019" (Α΄44), 

 ηεο αξηζκ. 63446/2021 Θ..Α. (B' 2338/02.06.2020) "Θαζνξηζκφο Δζληθνχ Κνξθφηππνπ 

ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ", 

 ηεο αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 14900/21 (Β' 466): "Έγθξηζε ζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Ξξάζηλεο 

Γεκφζηεο Ππκβάζεηο" (ΑΓΑ: ΤΟΡΝ46ΚΡΙΟ-Σ92),  

 ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) "Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (Γ.Δ.ΚΖ.) θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο", 

 ηνπ λ. 4635/2019 (Α'167) " Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο" θαη ηδίσο  ησλ 

άξζξσλ 85 επ., 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) "Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο", 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο", 

 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 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 
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2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο"  

 ηνπ  λ. 4727/2020 (Α' 184) "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 π.δ 28/2015 (Α' 34) "Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία",  

 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 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) "Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά 

Θέκαηα",  

 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΘ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ) 

(Θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΝΣ) OJ L 119,  

 ηνπ λ. 4624/2019 (Α' 137) "Αξρή Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 

ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016 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), 

 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, 

 ηνπ Λ.4446/16 (ΦΔΘ 240 Α/22-12-2016): Ξησρεπηηθφο Θψδηθαο, Γηνηθεηηθή? Γηθαηνζχλε, 

Ρέιε - Ξαξάβνια, Νηθεηνζειήο απνθάιπςε θνξνινγεηέαο χιεο παξειζφλησλ εηψλ, 

Ζιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, Ρξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4270/2014 θαη ινηπέο δηαηάμεηο,  

 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 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη κε ηνλ λ. 4782/2021.  

 Ρν Λ. 4342/2015 (ΦΔΘ Α' 143/09-11-2015) φπσο ηζρχεη, γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 

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 
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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), 

 Ρα ΦΔΘ 3347Β & 1746Β ηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ζηηο 12/12/2014 & 19/05/2017 αληίζηνηρα 

θαη θαζνξίδνπλ 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 αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο - Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο", 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ 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 Ινγηζηηθνχ?, 

ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο" φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4270/2014 (ΦΔΘ.143/Α/28-6-2014), 

 Ρν ΦΔΘ 3424/Β ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζηηο 02/07/2022 (ΞΔΛ/ΓΔΞΔΑ/68315/502 

απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο) γηα «Κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ 

αλήθνπλ ζε ή ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα». 

 

Πχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20075/1-9-2022 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ LED ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ - ΛΔΑΠ 

ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ» - (Α.Κ. 140/22), νξίζηεθαλ: 
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o σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ε Ξαξαζθεπή 7/10/2022 

θαη ψξα 10:00 π.κ., 

o σο εκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ε Ξαξαζθεπή 14/10/2022 θαη ψξα 10:00 π.κ.. 

 

Ν δηαγσληζκφο ηεο ππ΄ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20075/1-9-2022 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Λέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο δηεμήρζε ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε απηή, 

κέζσ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ζην εμήο Πχζηεκα) θαη έιαβε 

σο αχμνληα αξηζκφ ηνλ 171596 (αξ. ΔΠΖΓΖΠ) Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ Ππζηήκαηνο.  

Ζ Δπηηξνπή ηελ Ξαξαζθεπή 14/10/2022 θαη ψξα 10.35 π.κ. πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη 

ειεθηξνληθά ηηο πξνζθνξέο, ζπλδέζεθε ζην ζχζηεκα κε ηα δηαπηζηεπηήξηα (φλνκα ρξήζηε θαη 

θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο) ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο, επέιεμε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ 

κε αξηζκφ 171596 (αξ. ΔΠΖΓΖΠ) θαη δηαπίζησζε φηη αθελφο ν δηαγσληζκφο ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνο 

απφ ην ζχζηεκα σο «θιεηδσκέλνο» θαη αθεηέξνπ φηη έρεη ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζην δηαγσληζκφ 

πξνζθνξά απφ ηνλ παξαθάησ πξνκεζεπηή:  

 

Α/Α 

ΞΟΝΠΦΝΟ

ΑΠ 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

ΑΟ. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ 

ΥΟΑ ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

1 DASTERI SYSTEMS Α.Δ. 
300704, 04/10/2022 

17:08:24 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη κέρξη ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο δελ ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε ζην 

πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ επηηξνπή ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.4.2.5 θαη 6.5 ηεο δηαθήξπμεο, πξνέβε ζην πξσηφθνιιν 

ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ θπζηθψλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ - 

εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο- θαζψο θαη ησλ 

δεηγκάησλ - ην αξγφηεξν εληφο 3 εξγαζίκσλ εκεξψλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ ήηνη 07/10/2022 θαη ψξα 10:00 κ.κ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 6.5 ηεο δηαθήξπμεο. 

Θαηά ηνλ έιεγρν ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ δηαπίζησζε ηα θάησζη: 

 

Α/Α 

ΞΟΝΠΦΝ

ΟΑΠ 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ ΦΠΗΘΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ ΓΔΗΓΚΑΡΑ 

1 
DASTERI 

SYSTEMS Α.Δ. 

ΛΑΗ 

(ΑΟ.ΞΟΥΡ.ΓΛΦΛΣ 23464/06-

10-22, 13:45) 

ΛΑΗ 

(ΑΟ.ΞΟΥΡ.ΓΛΦΛΣ 

23464/06-10-22, 13:45 & 

ΑΟ.ΓΔΙΡΗΝ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ 

71/05-10-22) 

 

Αλαιπηηθά: 

Ζ εηαηξεία DASTERI SYSTEMS A.E. θαηέζεζε εκπξφζεζκα ζθξαγηζκέλν θπζηθφ θάθειν 

πξνζθνξάο θαζψο θαη ζε μερσξηζηέο ζπζθεπαζίεο φια ηα απαηηνχκελα δείγκαηα γηα ηα 

πξνζθεξφκελα θσηηζηηθά θαη ιακπηήξα θαζψο θαη δείγκα ηνπ βξαρίνλα, θέξνληαο εμσηεξηθά φιεο 

ηηο απαηηνχκελεο ελδείμεηο θαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ζ επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 2.4.2.5 ηεο δηαθήξπμεο πξνέβε ζε έιεγρν ηνπ θπζηθνχ 

θαθέινπ ηεο εηαηξείαο θαη ήιεγμε εάλ πξνζθνκίζηεθαλ ζε έληππε κνξθή ε πξσηφηππε Δγγπεηηθή 

Ππκκέηνρεο θαζψο θαη ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Ππκβάζεο (Δ.Δ.Δ.Π.). Θαηά ηνλ αλψηεξν 
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έιεγρν ε επηηξνπή δηαπίζησζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο DASTERI SYSTEMS A.E. πξνζθφκηζε ηα 

απαξαίηεηα δειαδή Δγγπεηηθή Ππκκέηνρεο θαη Δ.Δ.Δ.Π. . 

Πηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο θαη ην κέινο ηεο επηηξνπήο πνπ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο 

θσδηθνχο γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηαρψξεζαλ δηαδνρηθά ζε εηδηθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηα δηαπηζηεπηήξηα (φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο), 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ νη πξνζθνξέο. Ακέζσο κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ε 

πξνζθνξά απνζθξαγίζζεθε ζηηο 11:15 π.κ. θαη ζπγθεθξηκέλα απνζθξαγίζζεθε ν ππνθάθεινο 

«Γηθαηνινγεηηθά ζπκκέηνρεο – Ρερληθή πξνζθνξά» ηεο DASTERI SYSTEMS A.E (πνπ έιαβε ηνλ 

300704 αλαθεξφκελν κνλαδηθφ Α/Α ζπζηήκαηνο) κε απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζην 

πεξηερφκελν ηεο. 

Αξρηθά ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμέηαζε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθφκηζε ηεο Δγγπεηηθήο 

Δπηζηνιήο Ππκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 θαη παξάιιεια επηθνηλψλεζε κε ηελ 

Ρξάπεδα Ξεηξαηψο Α.Δ. πνπ θέξνληαλ λα έρεη εθδψζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο.  

Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνρψξεζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ λνκηκφηεηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Ζ Δπηηξνπή έιεγμε θαη αμηνιφγεζε ηα απαηηνχκελα απφ ην άξζξν 2.4.3 ηεο δηαθήξπμεο 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηερληθά ζηνηρεία θαη θαηέγξαςε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ / ΠΡΝΗΣΔΗΝ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

DASTERI 

SYSTEMS 

A.E. 

2.4.3.1α ΔΔΔΠ NAI 

2.4.3.1β ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ NAI 

2.4.3.1γ ΑΞΝΓΔΗΘΡΗΘΑ ΚΔΠΑ ΞΑΟ. 2.2.9.2 ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
NAI 

2.4.3.2 ΑΞΝΓΔΗΘΡΗΘΑ ΚΔΠΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ NAI 

 

Κεηά ηνλ πξναλαθεξζέληα έιεγρν ε επηηξνπή δηαπίζησζε φηη ε εηαηξεία DASTERI SYSTEMS Α.Δ.: 

A. πξνζθφκηζε φια ηα απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαζψο θαη 

ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη φηη απηά θέξνπλ έγθπξε ςεθηαθή ππνγξαθή απφ αλαγλσξηζκέλν 

θνξέα 

B. πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ απνδνρή ηεο ζην παξφλ ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

Δπηπιένλ, ε επηηξνπή έιεγμε ηα ππνβαιιφκελα δείγκαηα θαη δηαπίζησζε φηη ήηαλ ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Α.Κ. 140/22 κειέηεο. 

Ζ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ ιακβάλνληαο ππφςε: 

1. Ρελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20075/1-9-2022 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – 

Λέαο Σαιθεδφλαο 

2. Ρελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 

εηζεγείηαη πξνο ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηεο DASTERI SYSTEMS A.E 

σο πιήξνπο θαη παξαδεθηήο ζην παξφλ ζηάδην θαη σο πιεξνχζαο φινπο ηνπο ηππηθνχο φξνπο θαη 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο ηφζν αλαθνξηθά µε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη πξνζφληα ζπκκεηνρήο φζν θαη 

µε ηελ ηερληθή επάξθεηα, πιεξφηεηα, λνκηκφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα µε ηνπο 

ηππηθνχο φξνπο θαη µε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο µε 

ην άλνηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο ελ ιφγσ ζπκκεηέρνπζαο. 
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Ρν παξφλ Ξξαθηηθφ νινθιεξψζεθε ζηηο 14-10-2022 θαη δηαβηβάδεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή πξνο έγθξηζε. 

 

 

Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

ΛΡΗΝΓΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΞΑΞΑΕΝΓΙΝ ΑΛΡΥΛΗΝΠ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                        
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ NEAΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ –ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ-ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ Ξ’ ΑΟ. 24/22 ΑΞΝΦΑΠΖ Ν.Δ. 

 Α.Ξ.: 23936/14-10-2022 

 
2Ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 

2Ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΚΔ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΔΘΛΖ 
ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ LED ΓΗΑ 
ΡΖΛ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ - 
ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ» - (Α.Κ. 140/22)  

 
Πηε Λέα Σαιθεδφλα θαη ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & 

Ζιεθηξνθσηηζκνχ ζην επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 464 θαη Αγ. Αλαξγχξσλ Γεκνηηθφ Θηίξην, ηελ 

Ξαξαζθεπή 14/10/2022 θαη ψξα 2:15 κ.κ. ζπλήιζε ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο 

δηαγσληζκνχ πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ.΄αξίζκ. 24/22 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: 

ΤΞ0Ρ46ΚΥ0Η-Ρ0Ξ), πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ ππαιιήινπο: 

 

1. Ληηνχδεο Πππξίδσλ σο Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, 

2. Αγγειφπνπινο Γεκήηξηνο σο Κέινο ηεο Δπηηξνπήο, 

3. Ξαπάδνγινπ Αληψληνο σο Κέινο (Γξακκαηέαο) ηεο επηηξνπήο. 

 

Ζ επηηξνπή ζπλήιζε πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ, έιεγρν θαη αμηνιφγεζή ησλ θαη ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ηεο πξνκήζεηαο ε νπνία δηεμάγεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ δεκφζηνπ δηεζλή αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη έρεη ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ LED ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ - ΛΔΑΠ 

ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ» - (Α.Κ. 140/22). 

H δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε: 

o ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20075/1-9-2022 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – 

Λέαο Σαιθεδφλαο, 

o ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20076/1-9-2022 πεξίιεςε δηαθήξπμεο,  

o ηελ ππ’ αξηζκ. 189/2022 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ 9ΚΝΠ46ΚΥ0Η-56) 

έγθξηζεο κειέηεο Α.Κ.140/22 θαη θαηάξηηζεο φξσλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, 

o ην ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 23935/14-10-2022 1ν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο δηθαηνινγεηηθψλ 

– ηερληθήο αμηνιφγεζεο. 

 

Πην ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 23935/14-10-2022 1ν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο δηθαηνινγεηηθψλ – 

ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαηαγξάθνληαη νη ελέξγεηεο ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ ζρεηηθά κε ηελ 

ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θάθεινπ «Γηθαηνινγεηηθά δηαγσληζκνχ – Ρερληθή πξνζθνξά» ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη ηελ θαηαρψξηζε φζσλ 

ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ ππνβιεζέλησλ απφ απηνχο δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ απηψλ. 

Πχκθσλα µε ην άξζξν 3.1.2 ηεο δηαθήξπμεο ε Δπηηξνπή ζα πξνρσξήζεη ζηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, δηφηη εμαξρήο έρεη ππνβιεζεί κηα 

πξνζθνξά, ε νπνία έγηλε δεθηή θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 

ηερληθήο πξνζθνξάο. 
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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. 4622/19 (Α' 133) "Δπηηειηθφ Θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο 

Θπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο" θαη ηδίσο 

ηνπ άξζξνπ 37, 

 ηνπ λ. 4700/2020 (Α' 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" θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324-337, 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α' 204) "Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…",  

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α' 68) "Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο",   

 ηνπ λ. 4601/2019 (Α' 44) "Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην 

δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο", 

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) "Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ", 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" , 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",  

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α' 64) "Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο 

Α.Δ.Ξ.Ξ.", 

 ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε 

ζέκα : "Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ)" (Β' 1781),  

 ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Θνηλήο Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα "Οπζκίζεηο ηερληθψλ 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη 

πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)", 

 ηεο αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 60967 ΔΜ 2020 (B' 2425/18.06.2020) "Ζιεθηξνληθή Ρηκνιφγεζε ζην 

πιαίζην ησλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019" (Α΄44), 

 ηεο αξηζκ. 63446/2021 Θ..Α. (B' 2338/02.06.2020) "Θαζνξηζκφο Δζληθνχ Κνξθφηππνπ 

ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ", 

 ηεο αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 14900/21 (Β' 466): "Έγθξηζε ζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Ξξάζηλεο 

Γεκφζηεο Ππκβάζεηο" (ΑΓΑ: ΤΟΡΝ46ΚΡΙΟ-Σ92),  
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 ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) "Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (Γ.Δ.ΚΖ.) θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο", 

 ηνπ λ. 4635/2019 (Α'167) " Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο" θαη ηδίσο  ησλ 

άξζξσλ 85 επ., 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) "Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο", 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο", 

 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 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"  

 ηνπ  λ. 4727/2020 (Α' 184) "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 π.δ 28/2015 (Α' 34) "Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία",  

 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 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) "Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά 

Θέκαηα",  

 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΘ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ) 

(Θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΝΣ) OJ L 119,  

 ηνπ λ. 4624/2019 (Α' 137) "Αξρή Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 

ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016 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), 

 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.4446/16 (ΦΔΘ 240 Α/22-12-2016): Ξησρεπηηθφο Θψδηθαο, Γηνηθεηηθή? Γηθαηνζχλε, 

Ρέιε - Ξαξάβνια, Νηθεηνζειήο απνθάιπςε θνξνινγεηέαο χιεο παξειζφλησλ εηψλ, 

Ζιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, Ρξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4270/2014 θαη ινηπέο δηαηάμεηο,  

 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 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη κε ηνλ λ. 4782/2021.  

 Ρν Λ. 4342/2015 (ΦΔΘ Α' 143/09-11-2015) φπσο ηζρχεη, γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 

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), 

 Ρα ΦΔΘ 3347Β & 1746Β ηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ζηηο 12/12/2014 & 19/05/2017 αληίζηνηρα 

θαη θαζνξίδνπλ 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 αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο - Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο", 
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 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ 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 Ινγηζηηθνχ?, 

ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο" φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4270/2014 (ΦΔΘ.143/Α/28-6-2014), 

 Ρν ΦΔΘ 3424/Β ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζηηο 02/07/2022 (ΞΔΛ/ΓΔΞΔΑ/68315/502 

απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο) γηα «Κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ 

αλήθνπλ ζε ή ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα». 

 

Ν δηαγσληζκφο ηεο ππ΄ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20075/1-9-2022 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Λέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο δηεμάγεηαη ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε απηή, 

κέζσ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ζην εμήο Πχζηεκα) θαη έρεη 

σο αχμνληα αξηζκφ ηνλ 171596 (αξ. ΔΠΖΓΖΠ) Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ Ππζηήκαηνο.  

Πχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ ηέζεθε ζηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20075/1-9-2022 

δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, νξίζηεθε σο εκεξνκελία 

απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε Ξαξαζθεπή 14/10/2022 θαη ψξα 2:35 κ.κ.. Πρεηηθά 

εηδνπνηήζεθαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο έγθαηξα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ηνπ 

ΔΠΖΓΖΠ. 

Πηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη ειεθηξνληθά ηηο νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο, ζπλδέζεθε ζην ζχζηεκα κε ηα δηαπηζηεπηήξηα (φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ 

θσδηθφ πξφζβαζεο) ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο θαη επέιεμε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αξηζκφ 

171596 (αξ. ΔΠΖΓΖΠ). Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη κέρξη ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο δελ ήηαλ 

δπλαηή ε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Πηε ζπλέρεηα, ηα µέιε ηεο 

Δπηηξνπήο πνπ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο θσδηθνχο γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ 

θαηαρψξηζαλ δηαδνρηθά ζε εηδηθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπο (φλνκα ρξήζηε 

θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο), πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ νη πξνζθνξέο. 

Ακέζσο µεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία (θαηαρψξεζεο ζην ζχζηεκα ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ απφ 

θάζε µέινο ηεο επηηξνπήο), νη πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ θαη ζπγθεθξηκέλα απνζθξαγίζζεθε 

ν ππνθάθεινο «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». 

Νη ππνβιεζείζεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ ππνθαθέινπ 

(Νηθνλνκηθή πξνζθνξά), φπσο ειήθζε απφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππβάζεσλ (ΔΠΖ∆ΖΠ), σο αθνινχζσο: 

 

 

Α/Α ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ Α/Α ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

1 DASTERI SYSTEMS A.E. 300704 

 

Πχκθσλα µε ηελ ππ΄ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20075/1-9-2022 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, βάζε ηνπ άξζξνπ 2.3 

ηεο δηαθήξπμεο, είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ θφζηνπο, µε ρξήζε πξνζέγγηζεο θφζηνπο – απνηειεζκαηηθφηεηαο µε 

θνζηνιφγεζε ηνπ θχθινπ δσήο, ζχµθσλα µε ην άξζξν 87 ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ζπγθξηηηθή ηηκή 

πξνζθνξάο φπσο νξίδεηαη εθθξάδεη ην ζηαζκηζκέλν θφζηνο € αλά ΘWh ηνπ θχθινπ δσήο ηεο 

επέλδπζεο ζε παξνχζεο αμίεο ζχκθσλα µε ηηο πξνβιέςεηο ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 87 4 

ηνπ λ. 4412/2016. Ππγθεθξηκέλα ιακβάλεη ππφςε ηδίσο: 
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α) ην θφζηνο πνπ βαξχλεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή άιινπο ρξήζηεο, φπσο: 

αα) ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη µε ηελ απφθηεζε, 

ββ) ην θφζηνο ρξήζεο, φπσο γηα ηελ θαηαλάισζε, 

γγ) ην θφζηνο ζπληήξεζεο, 

δδ) ην θφζηνο ηέινπο ηνπ θχθινπ δσήο, φπσο ην θφζηνο ζπιινγήο θαη αλαθχθισζεο, ψζηε ε 

ζπλνιηθή ελεξγεηαθή απφδνζε λα έρεη πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο επηµέξνπο 

πξντφλησλ ζην πιαίζην ηεο ίδηαο δέζµεο, αγνξάδνληαο ηε δέζµε πξντφλησλ πνπ πιεξνί ην θξηηήξην 

ηεο αλψηεξεο θαηεγνξίαο ελεξγεηαθήο απφδνζεο σο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο µε ην ρακειφηεξν ζηαζκηζκέλν θφζηνο επέλδπζεο (€/ΘWh) θεξχζζεηαη σο 

ν Αλάδνρνο ηεο Ξξνκήζεηαο. 

 

Πχκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 23935/14-10-2022 1ν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο 

δηθαηνινγεηηθψλ – ηερληθήο αμηνιφγεζεο, έγηλε δεθηή, σο ζχκθσλε µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ε παξαθάησ πξνζθνξά: 

 

Α/Α ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ Α/Α ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

1 DASTERI SYSTEMS A.E. 300704 

 

Ζ Δπηηξνπή πξνέβε ζην άλνηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη θαηέγξαςε ην ζηαζκηζκέλν 

θφζηνο επέλδπζεο (€/ ΘWh) θαη ην πξνζθεξφκελν θφζηνο πξνκήζεηαο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

Α/Α ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

Πηαζκηζκέλν θφζηνο 

επέλδπζεο βάζεη ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

Θφζηνο πξνκήζεηαο  

βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο 

(άλεπ Φ.Ξ.Α.) 

1 DASTERI SYSTEMS A.E. 0,18 ΘWh € 2.902.292,50 

 

Ζ ππνβιεζείζα νηθνλνµηθή πξνζθνξά θξίλεηαη απνδεθηή, θαζψο είλαη ζχκθσλε µε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο. 

 

Ζ επηηξνπή ιαµβάλνληαο ππφςε: 

1. ηελ ππ΄ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20075/1-9-2022 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο 

Σαιθεδφλαο 

2. ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο 

3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 

4. ην ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 23935/14-10-2022 1ν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο δηθαηνινγεηηθψλ – 

ηερληθήο αμηνιφγεζεο 

 

εηζεγείηαη ηελ αλάδεημε ηεο επηρείξεζεο DASTERI SYSTEMS A.E. σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο 

πξνκήζεηαο γηα ηελ «Ξξνκήζεηα θσηηζηηθψλ LED γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο», γηαηί ε πξνζθνξά ηεο είλαη πιήξεο, ζχκθσλε µε 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζθέξεη: α) ζηαζκηζκέλν θφζηνο 

επέλδπζεο ρακειφηεξν απφ ην πξνδηαγεγξαµµέλν απφ ηε µειέηε ηεο πξνκήζεηαο ζηαζκηζκέλν 
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θφζηνο επέλδπζεο β) θφζηνο πξνκήζεηαο ρακειφηεξν απφ ην θφζηνο πξνκήζεηαο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ζπλεπψο είλαη ζπκθέξνπζα γηα ην ∆ήµν. 

 

Ρν παξφλ Ξξαθηηθφ νινθιεξψζεθε ζηηο 14/10/2022 θαη δηαβηβάδεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή πξνο έγθξηζε. 

 

 

Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

ΛΡΗΝΓΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΞΑΞΑΕΝΓΙΝ ΑΛΡΥΛΗΝΠ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ NEAΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ –ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ-ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ Ξ’ ΑΟ. 24/22 ΑΞΝΦΑΠΖ Ν.Δ. 

 Α.Ξ.: 25038/25-10-2022 

 
3Ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 

 

3Ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΓΗΑ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΔΘΛΖ ΑΛΝΗΘΡΝ 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ LED ΓΗΑ ΡΖΛ 
ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ ΡΝ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ - ΛΔΑΠ 
ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ» - (Α.Κ. 140/22)  

 
Πηε Λέα Σαιθεδφλα θαη ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & 

Ζιεθηξνθσηηζκνχ ζην επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 464 θαη Αγ. Αλαξγχξσλ Γεκνηηθφ Θηίξην, ηελ Ρξίηε 

25/10/2022 θαη ψξα 2:00 κ.κ. ζπλήιζε ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ πνπ 

νξίζζεθε κε ηελ ππ.΄αξίζκ. 24/22 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: ΤΞ0Ρ46ΚΥ0Η-Ρ0Ξ), 

πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ ππαιιήινπο: 

 

1. Ληηνχδεο Πππξίδσλ σο Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, 

2. Αγγειφπνπινο Γεκήηξηνο σο Κέινο ηεο Δπηηξνπήο, 

3. Ξαπάδνγινπ Αληψληνο 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 

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ LED ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ ΡΝ 

ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ - ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ» - (Α.Κ. 140/22). 

H δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε: 

o ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20075/1-9-2022 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – 

Λέαο Σαιθεδφλαο, 

o ηελ ππ’ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20076/1-9-2022 πεξίιεςε δηαθήξπμεο,  

o ηελ ππ’ αξηζκ. 189/2022 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ 9ΚΝΠ46ΚΥ0Η-56) 

έγθξηζεο κειέηεο Α.Κ.140/22 θαη θαηάξηηζεο φξσλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, 

o ην ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 23935/14-10-2022 1ν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο δηθαηνινγεηηθψλ 

– ηερληθήο αμηνιφγεζεο, 

o ην ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 23936/14-10-2022 2ν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ, 

o ηελ ππ.' αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 24672/21-10-2022 (κε ειεθηξνληθή απνζηνιή κέζσ 

επηθνηλσλίαο ΔΠΖΓΖΠ ηελ 21/10/2022 θαη ψξα 12:43:12) πξφζθιεζε πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα (πξνζσξηλφ αλάδνρν DASTERI SYSTEMS A.E.) γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο, 

o ηελ εκπξφζεζκε ειεθηξνληθή (κέζσ επηθνηλσλίαο ΔΠΖΓΖΠ) ηελ 21/10/2022 θαη ψξα 

13:28:32 ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν DASTERI 

SYSTEMS A.E., 

o ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή θπζηθνχ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν DASTERI SYSTEMS A.E. (κε αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Σ. 24914/24-

10-2022). 
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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. 4622/19 (Α' 133) "Δπηηειηθφ Θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο 

Θπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο" θαη ηδίσο 

ηνπ άξζξνπ 37, 

 ηνπ λ. 4700/2020 (Α' 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" θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324-337, 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α' 204) "Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…",  

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α' 68) "Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο",   

 ηνπ λ. 4601/2019 (Α' 44) "Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην 

δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο", 

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) "Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ", 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" , 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",  

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α' 64) "Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο 

Α.Δ.Ξ.Ξ.", 

 ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε 

ζέκα : "Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ)" (Β' 1781),  

 ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Θνηλήο Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα "Οπζκίζεηο ηερληθψλ 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη 

πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)", 

 ηεο αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 60967 ΔΜ 2020 (B' 2425/18.06.2020) "Ζιεθηξνληθή Ρηκνιφγεζε ζην 

πιαίζην ησλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019" (Α΄44), 

 ηεο αξηζκ. 63446/2021 Θ..Α. (B' 2338/02.06.2020) "Θαζνξηζκφο Δζληθνχ Κνξθφηππνπ 

ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ", 

 ηεο αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 14900/21 (Β' 466): "Έγθξηζε ζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Ξξάζηλεο 

Γεκφζηεο Ππκβάζεηο" (ΑΓΑ: ΤΟΡΝ46ΚΡΙΟ-Σ92),  
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 ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) "Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (Γ.Δ.ΚΖ.) θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο", 

 ηνπ λ. 4635/2019 (Α'167) " Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο" θαη ηδίσο  ησλ 

άξζξσλ 85 επ., 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) "Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο", 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο", 

 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 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"  

 ηνπ  λ. 4727/2020 (Α' 184) "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 π.δ 28/2015 (Α' 34) "Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία",  

 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 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) "Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά 

Θέκαηα",  

 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΘ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ) 

(Θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΝΣ) OJ L 119,  

 ηνπ λ. 4624/2019 (Α' 137) "Αξρή Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 

ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016 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), 

 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.4446/16 (ΦΔΘ 240 Α/22-12-2016): Ξησρεπηηθφο Θψδηθαο, Γηνηθεηηθή? Γηθαηνζχλε, 

Ρέιε - Ξαξάβνια, Νηθεηνζειήο απνθάιπςε θνξνινγεηέαο χιεο παξειζφλησλ εηψλ, 

Ζιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, Ρξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4270/2014 θαη ινηπέο δηαηάμεηο,  

 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 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη κε ηνλ λ. 4782/2021.  

 Ρν Λ. 4342/2015 (ΦΔΘ Α' 143/09-11-2015) φπσο ηζρχεη, γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 

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), 

 Ρα ΦΔΘ 3347Β & 1746Β ηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ζηηο 12/12/2014 & 19/05/2017 αληίζηνηρα 

θαη θαζνξίδνπλ 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 αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο - Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο", 
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 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ 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 Ινγηζηηθνχ?, 

ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο" φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4270/2014 (ΦΔΘ.143/Α/28-6-2014), 

 Ρν ΦΔΘ 3424/Β ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζηηο 02/07/2022 (ΞΔΛ/ΓΔΞΔΑ/68315/502 

απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο) γηα «Κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ 

αλήθνπλ ζε ή ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα». 

 

Ν δηαγσληζκφο ηεο ππ΄ αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20075/1-9-2022 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Λέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο δηεμάγεηαη ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε απηή, 

κέζσ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ζην εμήο Πχζηεκα) θαη έρεη 

σο αχμνληα αξηζκφ ηνλ 171596 (αξ. ΔΠΖΓΖΠ) Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ Ππζηήκαηνο.  

Ζ επηηξνπή ζπλήιζε ηελ Ρξίηε 25/10/2022 θαη ψξα 2.00 κ.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. 24914/24-

10-2022 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: 

 

 Γεληθφ Ξηζηνπνηεηηθφ ΓΔΚΖ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο & ην 

κεηνρνιφγην ηεο εηαηξείαο & πεχζπλε Γήισζε πεξί κε εμσρψξηαο εηαηξείαο, 

 Θαξηέια Πηνηρεία Κεηξψνπ Δπηρείξεζεο,  

 Ξηζηνπνηεηηθά Δθπξνζψπεζεο (ηζρχνπζαο & αλαιπηηθφ),  

 πεχζπλε Γήισζε επηβεβαίσζεο ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο φηη απηά 

παξακέλνπλ ζε ηζρχ φπσο είραλ θαηαηεζεί θαη δελ πθίζηαηαη θάπνηα κεηαβνιή ζηα 

βεβαηνχκελα. 

 

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. 23464/6-10-22).  

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. 
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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. πξση. Γηαθήξπμεο 20075/1-9-22 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) € 

2.902.292,50 κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., θαη επηηεπρζέλ ζηαζκηζκέλν θφζηνο 

επέλδπζεο (θξηηήξην αλάζεζεο) 0,18 €/ 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. 

 

Ρν παξφλ Ξξαθηηθφ νινθιεξψζεθε ζηηο 25/10/2022 θαη δηαβηβάδεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή πξνο έγθξηζε. 

 

 

Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

 

ΛΡΗΝΓΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΞΑΞΑΕΝΓΙΝ ΑΛΡΥΛΗΝΠ 
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